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A

biorremediação é o processo através do qual se faz uso de micro-organismos
ou plantas capazes de degradar bioquimicamente compostos e substâncias
contaminantes para a limpeza ou descontaminação de áreas ambientais afetadas
por poluentes diversos, visando promover a restauração do equilíbrio ecológico
do ambiente afetado, proteger as espécies e buscar a preservação da cadeia
alimentar, em todos os seus níveis tróficos. Entretanto, não se pode esperar
que a ação dos organismos seja imediata, uma vez que todo ser vivo tem sua
ação condicionada às próprias condições encontradas no local prejudicado. O
trabalho das empresas de biotecnologia tem se concentrado na pesquisa e no
desenvolvimento genético desses organismos, buscando modificar seus genes e
aumentar sua eficiência despoluidora.
Sendo a biorremediação um processo que envolve a biotecnologia e a possibilidade
de manipulação genética dos organismos ou utilização de organismos exóticos ao
ambiente natural, o tema da biorremediação vem sendo debatido constantemente
no intuito de avaliar os prós e os contras dessa técnica, abordados neste trabalho.

BIORREMEDIAÇÃO:
CONCEITO E FINALIDADE

N
Xenobióticos - (xenos,
do grego = estrangeiro),
compostos químicos estranhos
ao organismo humano.

as últimas décadas, as atividades industriais dos setores petrolífero, agrícola, metalúrgico, farmacêutico e têxtil têm
se intensificado cada vez mais, gerando novos produtos, como os polímeros, os agrotóxicos, o minério, os fármacos e os corantes.
Estes produtos, muitas vezes, requerem ou
geram substâncias desconhecidas e estranhas ao sistema funcional dos seres vivos,
chamadas de xenobióticos. Os xenobióti-

cos podem ser tóxicos e causar danos irreparáveis ao ser humano e ao meio ambiente
devido aos seus produtos de degradação que
resultam em efeitos nocivos e/ou mutagênicos, podendo levar à eliminação seletiva de
indivíduos e acarretar modificações na estrutura ecológica e funcional da comunidade biológica.
Por estas razões há, atualmente, uma grande
preocupação em desenvolver biotecnologias
para descontaminar ambientes poluídos por
xenobióticos. Os processos biológicos de
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descontaminação, enquadrados na categoria
de biorremediação utilizam, geralmente,
micro-organismos autóctones (do próprio
ambiente) ou introduzidos (em estado nativo ou geneticamente modificados, foco deste
artigo) com capacidade de biodegradar xenobióticos, resultando em produtos de degradação com estrutura menos recalcitrante
em relação à molécula original, ou na mineralização do xenobiótico, produzindo compostos químicos simples, como: CO2, H2O,
NH3, SO4-2, PO4-2.
Os micro-organismos geneticamente modificados são produtos da tecnologia do DNA
recombinante, que oferece a possibilidade
de contornar algumas das limitações dos
processos de biorremediação, principalmente aquelas relacionadas ao tempo de
degradação do poluente. A manipulação
genética pode permitir o aumento da taxa
de degradação através de diferentes estratégias, tais quais: a inserção de genes que codificam enzimas catabólicas específicas para
a molécula-alvo, que conferem resistência a
compostos inibitórios no ambiente ou aos
produtos de degradação da molécula-alvo,
e que auxiliam na solução de problemas
ligados à baixa concentração do poluente,
como, por exemplo, aumento da captação/
absorção do composto pela célula ou da expressão da enzima.

O PROCESSO –
COMO FUNCIONA?
As plantas e micro-organismos tais como
bactérias, fungos e leveduras são utilizados
no processo de biorremediação, que biodegradam os xenobióticos de diferentes formas. Eles podem catalizar os xenobióticos
através de enzimas específicas, transformando-os em compostos químicos mais simples que servem como co-metabolismo.
O produto deste co-metabolismo pode
servir como substrato para transformações
enzimáticas de outras espécies microbianas,
possibilitando a degradação completa do
xenobiótico, oferecendo menos riscos para
os seres vivos que fazem parte desse habitat
e reduzindo a quantidade de poluentes no
ecossistema. Porém, se a estrutura química
do xenobiótico for semelhante à estrutura
de moléculas naturais, tais como lignina,
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terpenos e esteróides, eles são totalmente metabolizados por micro-organismos do
ambiente. Ou ainda, podem ser fixados nas
estruturas dos micro-organismos, como
por exemplo, a Cupriavidus metallidurans
CH34, que foi geneticamente modificada
para aumentar a capacidade de agregar metais pesados em sua membrana.
Contudo, atualmente não existem ou ainda
não foram descobertas rotas enzimáticas catabólicas capazes de degradar todos os compostos sintetizados pelo homem. Dessa forma, a
engenharia genética tornou-se uma ferramenta fundamental para os processos de biorremediação, nos quais, cada vez mais, micro-organismos são modificados acrescentando-se
genes de interesse, tornando-os capazes de catabolizar compostos específicos. Porém, existem limitações técnicas e éticas que dificultam
a realização de tal processo. Um dos problemas principais é a instabilidade dos genes
exógenos inseridos nos micro-organismos,
principalmente quando inseridos em forma
de plasmídeos, quando poderá haver uma
segregação deficiente, ou seja, parte da população, gerada após um ciclo celular, poderá não
ter o plasmídeo. Após a modificação genética
desses organismos, eles se tornam capazes de
executar os mesmos procedimentos de degradação de xenobióticos que os organismos não
modificados conforme descrito acima.
É válido ressaltar que para o desenvolvimento dos micro-organismos e para que
desenvolvam e desempenhem as reações esperadas, é necessário oferecer condições adequadas de crescimento, que incluem controle
de temperatura e pH adequados; e quantidade de nutrientes e oxigênio suficientes para
o bom desenvolvimento desses organismos.
Nesse contexto, o processo torna-se muito
dispendioso, principalmente pelo fato de a
degradação dos compostos ocorrer, na maioria das vezes, no meio ambiente, onde o controle de tais condições é um grande desafio
para os pesquisadores.
Ademais, biorremediação é uma tecnologia
complexa e sua implementação ocorre em
etapas envolvendo a análise do ambiente a
ser descontaminado (solo, sedimento, aquífero), da caracterização do contaminante
(natureza do composto, distribuição, quantidade), dos riscos e da legislação.

Esteróides - conjunto de
moléculas lipídicas que tem em
comum uma estrutura aromática
básica de quatro anéis de
hidrocarboneto.
Terpenos é um grupo de
compostos, usualmente de
pequena massa molecular, e
que, dada a sua insolubilidade
em água e o seu parentesco
longínquo com os esteróides são
incluídos no grupo dos lipídeos.
Biorremediação é o
processo através do qual se faz
uso de micro-organismos ou
plantas capazes de degradar
bioquimicamente compostos e
substâncias contaminantes para
a limpeza ou descontaminação
de áreas ambientais afetadas
por poluentes diversos, visando
promover a restauração
do equilíbrio ecológico do
ambiente afetado, proteger as
espécies e buscar a preservação
da cadeia alimentar, em todos
os seus níveis tróficos.

Plasmídeos são pequenas
moléculas circulares de DNA,
presentes em determinadas
bactérias, capazes de se
replicarem independentemente
do DNA cromossômico.

Co-metabolismo é uma
transformação metabólica, cujo
composto é apenas parcialmente
degradado, por ação de uma
ou mais enzimas de uma rota
catabólica sem que o produto
resultante contribua para a
sobrevivência do microrganismo.

Lignina (do latim lignum
que significa madeira), é uma
molécula tridimensional amorfa
observada nas plantas terrestres,
em associação com a celulose
na parede celular que tem a
propriedade de conferir rigidez,
impermeabilidade e resistência
contra ataques biológicos aos
tecidos vegetais.
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ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
DE UM PROCESSO DE
BIORREMEDIAÇÃO
O processo de biorremediação consiste de
etapas complexas que incluem análise do
ambiente contaminado, caracterização do
xenobiótico, tipo de técnica que será implantada e legislação vigente, conforme descrito
na figura 1.

Com isso, os parâmetros físicos, químicos e
biológicos relacionados à degradação, requerem a condução de um estudo detalhado,
com uma visão interdisciplinar, envolvendo
profissionais de diferentes áreas de conhecimento, como genética, microbiologia, biologia molecular, bioquímica, química orgânica
e analítica como também engenharia, para
que a técnica utilizada possa obter um ótimo
resultado.

Figura 1.
Fases de implementação da
biorremediação. A biorremediação
é um processo complexo que
necessita de planejamento
adequado das metodologias
que serão empregadas para a
descontaminação do local. Ao
longo do processo é necessário
monitoramento e eventuais
ajustes para a obtenção do
resultado desejado. Fonte:
Adaptado de GAYLARDE et al, 2005.
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APLICAÇÕES DA
BIORREMEDIAÇÃO
As técnicas de biorremediação são classificadas de acordo com o local onde o procedimento é realizado, sendo denominadas
in situ e ex situ. A biorremediação in situ é
caracterizada pelo tratamento do xenobiótico no local contaminado, sendo classificados como biorremediação passiva, bioestimulação e bioaumentação. Já na ex situ, há
necessidade de remoção do material contaminado e seu transporte até a unidade de
tratamento como, por exemplo, os biorreatores, biopilhas e compostagem.
Além das técnicas supracitadas, destaca-se
o processo conhecido como landfarming
sendo executado in situ, quando o tratamento é realizado no local onde ocorreu a contaminação, e ex situ, quando o material contaminado é removido e a técnica é executada
em outro local.
As possíveis aplicações destas técnicas são
em águas superficiais e subterrâneas, solos,
aterros, áreas de contenção e resíduos industriais e urbanos, a fim de eliminar os xenobióticos presentes em excesso no meio ambiente. Dentre eles, destacam-se o petróleo bruto,
hidrocarbonetos oriundos do petróleo, óleo
diesel, solventes diversos, lodo de esgoto urbano e industrial, e outros compostos xenobióticos ou biogênicos.

TÉCNICAS DE
BIORREMEDIAÇÃO
In situ
Biorremediação passiva: consiste na degradação natural por micro-organismos
presentes no solo. O contaminante permanece no local e através de processos naturais,
como a biodegradação, o ambiente é descontaminado. Por depender de processos
naturais, a biorremediação passiva é muito
lenta, sendo necessário o uso de um conjunto de técnicas.
Bioestimulação: consiste na adição de nutrientes no ambiente, a fim de induzir o
crescimento da população nativa e acelerar
naturalmente a biodegradação, diminuindo
assim, o tempo da biodegradação do ambiente.
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Bioaumentação: consiste na adição de micro-organismos exógenos no ambiente, com
o objetivo de aumentar a microbiota nativa,
esta técnica faz com que a biodegradação
seja mais rápida, pois reduz o período de
adaptação dos micro-organismos que antecede a degradação. No entanto, a aplicação
desta técnica deve ser analisada cuidadosamente, pois a inoculação de micro-organismos exógenos no ambiente pode gerar riscos
desconhecidos. Desta forma, a utilização de
técnicas que aplicam apenas o uso da microbiota nativa, em geral, são mais eficazes.

Ex situ
Biorreator: são tanques fechados onde o
solo contaminado é misturado com água
para formar uma suspensão de sólidos. A
formação da suspensão no interior do biorreator possibilita o aumento dos contaminantes aos micro-organismos degradadores.
Além disso, as condições dentro do biorreator são otimizadas para aumentar ao máximo o crescimento microbiano.
Biopilhas: consiste na disposição do material contaminado em montes denominado
biopilhas. A fim de realizar esta técnica, o
solo é escavado e preparado em biopilhas,
em seguida, são adicionados nutrientes e injetado ar com o objetivo de estimular a atividade microbiana nativa e aumentar a biodegradação dos contaminantes.
Compostagem: é o uso de microrganismos
termofílicos aeróbios em pilhas construídas
para degradar o contaminante. Os micro-organismos decompõem a matéria orgânica
em nutrientes simples. Esta técnica reduz a
quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários e potencializa o seu reaproveitamento.

Biopilhas - técnica que
envolve a disposição do material
contaminado em pilhas e
a estimulação da atividade
aeróbica microbiana através
de aeração e/ou adição de
nutrientes e aumento da
umidade do solo, o que resulta
na redução de concentrações
de hidrocarbonetos de petróleo
presentes no solo através da
biodegradação.

Landfarming é um método
de biorremediação que consiste
na degradação biológica de
resíduos em uma camada
superior de solo, que é
periodicamente revolvida para
haver aeração.

Biogênicos – Bio corresponde
a vida; gênico vem de gênesis
(criação, geração), portanto
o significado de biogênico é
gerar vida por si mesmo, ou o
momento de transferir vida a
algo. Portanto, são produzidos
pela ação de organismo vivo.

In situ e Ex situ
Landfarming: os microrganismos presentes
na superfície do solo são estimulados a degradar os contaminantes, transformando-os em
substâncias estabilizadas, como água e CO2,
isto ocorre pela aração, gradagem e aeração
do solo. Esta técnica pode ser realizada ex
situ, quando o solo contaminado é removido
para outro local e o landfarming é operado ou
in situ, quando a descontaminação do solo é
no local onde o mesmo foi contaminado.

Gradagem é a etapa de
preparação do solo que
antecede a aração.
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Sequência Palindrômica
é uma sequência de pares
de bases do DNA, que é lida
igualmente, de frente para
trás e de trás para frente. Tais
sequências compõem os sítios
de reconhecimento e clivagem
das enzimas de restrição.

Vetor de clonagem um agente, como fago ou
plasmídeo, no qual um segmento
de DNA diferente será inserido
e utilizado para transformar
as células hospedeiras, na
técnica de construção de DNA
recombinante.

Cosmídeos são moléculas
de DNA circulares
extracromossomais que
combinam as vantagens de
um plasmídeo com a de um
bacteriófago. O limite de
clonagem é de 35 a 50 kb.

TECNOLOGIA DO
DNA RECOMBINANTE
A engenharia genética, também conhecida
como tecnologia do DNA recombinante, é
uma metodologia que utiliza ferramentas
biotecnológicas para purificar, amplificar,
modificar e expressar sequências de genes
específicos de forma precisa. Os modelos, geralmente, são desenvolvidos in vivo.
Os modelos in vivo são construídos pela
inserção de um gene de interesse em um
vetor de clonagem, que pode ser um plasmídeo, um cosmídeo ou um cromossomo
Yac, por exemplo. O princípio básico da

metodologia é de copiar e colar. Para tanto,
separa-se o gene de interesse utilizando enzimas de restrição (recortam sequências
palindrômicas específicas do DNA). A mesma enzima de restrição cliva a molécula de
DNA do vetor e juntamente com a DNA ligase torna o gene de interesse parte integrante
do material genético do vetor, formando um
DNA recombinante. O plasmídeo recombinante passa a se inserir em outras bactérias e,
através do processo de transcrição e tradução,
a proteína de interesse passa a ser expressa.
A técnica de confecção de moléculas de
DNA recombinante acima descrita está esquematizada na Figura 2.

Cromossomo YAC é um
vetor de clonagem na forma de
um cromossomo artificial de
levedura, construído com o uso
de elementos cromossômicos de
levedura, incluindo telômeros,
centrômeros, origem de
replicação e genes marcadores.
São utilizados para clonar
longos segmentos de DNA
eucariótico.

Figura 2.
Esquema da produção de
um DNA recombinante. A
incorporação de genes exógenos
em uma bactéria geralmente
é feita via plasmídeo, e pode
resultar na manutenção do DNA
exógeno na forma de plasmídeo
ou na inserção dos genes no
cromossomo bacteriano. Através
do processo de transcrição e
tradução, o produto gênico
pode ser isolado e utilizado para
pesquisa ou comercialização.
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Atualmente, não podemos mais imaginar
a nossa rotina sem tais metodologias. Por
exemplo, essas técnicas são utilizadas para
a produção de medicamentos, tais como a
insulina, vacina contra a hepatite B, hormônio de crescimento (GH) e eritropoetina;
produção de enzimas utilizadas em produtos de limpeza, alimentação (quimosina) e
produção de papel; produção de combustível
de terceira geração; e na biorremediação de
áreas degradadas, foco deste artigo.

BIORREMEDIAÇÃO
E OS IMPACTOS SOCIAIS
Normalmente, são despejados no esgoto urbano gorduras de diversos tipos e uma série
de produtos de uso doméstico tais como:
sabões, desinfetantes, águas sanitárias, sodas cáusticas, xampus, sabonetes, entre outros, que paralisam a biodegradação natural
da matéria orgânica contida nessas águas ao
eliminar os micro-organismos que realizam
essa importante função. No caso de indústrias, são despejados volumes na maioria das
vezes incompatíveis com as dimensões do sistema de tratamento juntamente com outros
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subprodutos dos processos de produção, que
desestabilizam a biodegradação natural.
As consequências são o acúmulo de gorduras, entupimentos, mau cheiro e transbordamentos de fossas, caixas de gordura e
sumidouros, além de altas despesas de manutenção. Porém, devido às novas técnicas
oferecidas atualmente, como o uso de enzimas sintetizadas por micro-organismos com
alto poder de degradar substâncias nocivas,
esses problemas já podem ser sanados eficazmente. Vários biorremediadores reúnem
uma mistura líquida de microrganismos naturais, enzimas e surfactantes para degradar a matéria orgânica de fossas, ralos, caixas
de gordura e tubulações, limpando e desodorizando. Sua aplicação é extremamente
simples, seja manualmente ou por meio de
bomba dosadora programável, não oferecendo riscos à saúde humana.
Diante do exposto, observa-se que os benefícios da utilização de micro-organismos
no processo de biorremediação são inúmeros diante dos impactos ambientais gerados
principalmente pelos processos de incineração, aterro e lavagem do solo. Na indústria,

Eritropoetina (EPO) é
uma glicoproteína produzida
principalmente nos rins,
principal regulador da
eritopoese.

Quimosina, antigamente
chamada de renina, é enzima
do estômago que ocorre
principalmente em crianças e
cliva especificamente a ligação
peptídica Phe-Met na proteína
do leite k-caseína, provocando
assim a coagulação do leite e
facilitando a digestão.

Surfactante - (derivada da
expressão em inglês surface
active agent, significa agente
de atividade superficial) é
um composto caracterizado
pela capacidade de alterar as
propriedades superficiais e
interfaciais de um líquido.
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por exemplo, os processos tornam-se mais
limpos, através do uso de plantas de biodegradação que atuam nos compostos mais
difíceis; na agricultura, promove a rápida
decomposição de materiais como a amônia,
nitrito e nitrato. Nos setores municipais, estabilizam condições através de eliminação de
odores e redução de formação de espuma em
estações de águas residuais e de tratamento
de esgoto; nos setores comerciais previnem
o entupimento das caixas de gordura e fossas ocasionados por graxas, óleos, gorduras
e proteínas fibrosas; na agricultura aceleram,
estabilizam e desodorizam a compostagem
de resíduos animais, lodo de esgoto, polpa de
alimentos, dentro outros, e nas residências
aceleram a destruição de compostos causadores de odor e outros materiais em sistemas
sépticos.
A avaliação do processo de biorremediação
obedece a alguns critérios, portanto é preciso
considerar a eficiência da remoção dos poluentes, a possibilidade de se promover a recuperação de forma economicamente viável e
ecologicamente aceitável, sem resíduos indesejáveis e deve ser considerada a rapidez de

todo o processo de remediação do sistema.
É válido considerar que a técnica de biorremediação tem contribuído nos últimos anos
para a recuperação de ambientes degradados ou prejudicados devido à intensificação
da atividade humana, podendo ser utilizada para o tratamento de aterros sanitários
e controlados, lixões, resíduos de petróleo,
efluentes e solos contaminados, minimizando os impactos negativos no meio ambiente
e na reversão do quadro crítico. Portanto, é
fundamental a disponibilização de recursos
para pesquisas e aperfeiçoamento de novas
técnicas que possibilitem um resultado ainda
mais eficiente, eficaz e de baixo custo.
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D

esde que foi decifrado, o código genético traz as
especificações de 20 diferentes tipos de aminoácidos
componentes das proteínas. Contudo, a descoberta de
dois novos aminoácidos geneticamente codificados de
maneira excepcional levou à expansão do código e do
número tradicional de aminoácidos universais. A partir da
revisão das principais características do processo de síntese
proteica, são descritos os aspectos essenciais da síntese e
da incorporação da selenocisteína (21o aminoácido) e da
pirrolisina (22o aminoácido), além de suas distribuições
nos domínios da vida, funções e tipos de proteínas das
quais fazem parte.
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A

s proteínas são compostos fundamentais dos seres vivos. A maioria das proteínas é formada por combinações e sequências
baseadas em apenas 20 aminoácidos. Esse
conjunto de aminoácidos é amplamente conhecido e os estudantes têm contato com eles
desde o ensino médio. A sequência de aminoácidos tem sua origem no DNA celular, sob a
forma de nucleotídeos organizados em genes.
A produção de proteínas ocorre no citoplasma, e é conhecida como síntese proteica ou
tradução. Portanto, a expressão gênica requer
a conversão de nucleotídeos em aminoácidos.

AMINOÁCIDOS INCOMUNS
Além dos 20 aminoácidos tradicionais ou
comuns, certas proteínas apresentam um
ou mais de dezenas de outros aminoácidos
não convencionais ou incomuns, formados
por meio de modificações pós-traducionais
– reações que ocorrem depois do término
da tradução, o que significa dizer que tais
aminoácidos modificados não estão codificados no DNA, ou seja, não apresentam correspondência de nucleotídeos no DNA. Por
outro lado, esse não é o caso de dois deles
que, junto com os 20 convencionais, estão
codificados no DNA. Esses dois aminoácidos são a selenocisteína que, a partir daqui,
será chamada de SeC, o 21o aminoácido,
descoberto em 1986 e a pirrolisina, que será
aqui identificada como PiL, o 22o aminoácido, descoberto em 2002.
Ambos (SeC e PiL) são formados de maneira cotraducional, sendo incorporados às proteínas quando estas ainda se encontram em
formação. A descoberta desses dois novos
aminoácidos evidencia que o código genético
pode ser expandido e, ainda mais surpreendente, que o término da tradução não significa necessariamente o seu final. Para compreender essa aparente contradição e as demais
implicações dessa descoberta, é preciso antes
entender o funcionamento do complexo processo de síntese proteica.

O PAPEL DA TRANSCRIÇÃO
NA EXPRESSÃO GÊNICA
A fim de que um gene seja expresso, é necessário que, no mínimo, ocorra um produto
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gênico – em geral, uma proteína. O primeiro passo para que isso ocorra é um processo
chamado transcrição, que consiste na conversão de um trecho de uma fita de DNA em
um trecho de RNA. Dessa forma, a informação genética é transferida ao RNA, por meio
da ação de enzimas (RNA polimerases),
formando o RNA mensageiro (mRNA).
Em procariotos, o mRNA está pronto para
a próxima etapa, a tradução. Em eucariotos,
o processo é mais complexo, e envolve etapas
adicionais.
Nos organismos eucarióticos, a maior
parte do DNA está contida no núcleo, local onde se processa a transcrição. Neste
caso, o mRNA formado é um precursor
ainda imaturo, que necessita passar por
uma etapa de processamento, produzindo
um mRNA maduro. Além deste, ainda no
núcleo, são sintetizados, a partir do DNA,
outros tipos de RNA fundamentais para a
tradução: os RNAs ribossômicos (rRNAs)
e os RNAs transportadores (tRNAs). Assim, os diversos tipos de RNAs atravessam
a dupla membrana nuclear por meio de
transportadores específicos e chegam ao citoplasma, local onde efetivamente ocorre a
tradução.

O CÓDIGO GENÉTICO
Na década de 1940, comprovou-se que a
informação genética era transmitida aos
descendentes por meio do DNA, e não das
proteínas, como se acreditava anteriormente. A forma de ocorrência dessa transmissão
começou a ser elucidada na década seguinte,
por meio da célebre publicação de Watson
e Crick (1953) a respeito da estrutura do
DNA. A descoberta do mRNA em 1960
permitiu elucidar como os quatro nucleotídeos do DNA controlavam a sequência dos
20 aminoácidos presentes nas proteínas,
mas gerou uma nova questão: como a sequência dos nucleotídeos do mRNA especificam a sequência de aminoácidos em um
polipeptídeo? A resposta foi construída
ao longo da década de 1960, culminando na
entrega do Prêmio Nobel de Medicina em
1968 aos pesquisadores Robert W. Holley,
Har Gobind Khorana e Marshall W. Nirenberg, que decifraram o código genético.

Polipeptídeo - estrutura
formada por uma sequência
de resíduos de aminoácidos.
Ao associar-se uma função a
um polipeptídeo, podemos
chamá-lo de proteína. Assim,
um polipeptídeo faz parte de
uma proteína; por exemplo,
as cadeias alfa e beta da
hemoglobina são polipeptídeos.
Portanto, a rigor, a hemoglobina
é uma proteína, e não um
polipeptídeo.
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Os pesquisadores demonstraram que o código genético consiste em 64 trincas ou tripletes de nucleotídeos presentes no mRNA,
chamados códons (Tabela 1). Como são 20
os aminoácidos, isso significa que cada aminoácido pode ser especificado por mais de
um códon. Existem ainda códons específicos

que sinalizam o início (códon de iniciação)
e o término (stop códons ou códons de terminação) das cadeias polipeptídicas. Com
pouquíssimas exceções (SZYMANSKI;
BARCISZEWSKI, 2007), as especificações
do código genético são as mesmas em todos
os organismos, dos vírus aos seres humanos.

O PROCESSO
TRADUCIONAL

A síntese de proteínas necessita de um enorme gasto de energia, envolvendo uma intrincada maquinaria celular. Cerca de um terço
da massa seca total da maioria das células
compõe-se de moléculas que participam diretamente da biossíntese proteica (SNUSTAD; SIMMONS, 2012). O processo
ocorre nos ribossomos, estruturas macromoleculares complexas formadas por três tipos
de RNA ribossômico (rRNA) e por proteínas, em partes aproximadamente iguais de
RNA e de proteína. Os ribossomos podem
ser considerados “bancadas” moleculares, as
quais oferecem suporte e ferramentas para
acomodar o mRNA.

Tabela 1.
Trincas do código genético e os
seus significados. De um total
de 64 trincas, 61 codificam
aminoácidos (representados
pelos seus símbolos de três
letras) – sendo que a trinca
AUG corresponde ao códon
de iniciação, que codifica
Metionina (símbolo em
verde); apenas três trincas
correspondem a stop códons
ou códons de parada, mas nem
sempre sinalizam o final da
tradução, como será discutido
adiante.

A tradução consiste na interpretação do código genético. Em linhas gerais, trata-se da
conversão da informação genética contida no
mRNA em sequências de aminoácidos, de
acordo com as instruções do código. O processo ocorre no citoplasma (Figura 1), e envolve a participação de vários componentes,
sendo os principais: ribossomos, de 40 a 60
tRNAs diferentes, pelo menos 20 enzimas
de ligação dos aminoácidos aos tRNAs e várias proteínas solúveis (fatores) que atuam
em cada etapa do processo.
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Figura 1.

OS RIBOSSOMOS E OS
RNAS TRANSPORTADORES
Cada ribossomo é composto por duas subunidades, a grande e a pequena, que se associam antes de iniciar o processo de tradução.
Embora apresentem variação de tamanho e
de composição, a estrutura tridimensional
dos ribossomos é basicamente a mesma tanto em procariotos quanto em eucariotos.
Do ponto de vista químico, já se sabia que
uma interação direta entre os aminoácidos
e os códons era inviável. Assim, em 1958,
Francis Crick propôs que deveria existir alguma molécula que mediasse tal interação.
Essas moléculas, inicialmente denominadas
adaptadoras, foram identificadas como pequenas moléculas de RNA. Posteriormente, foram designadas RNA de transferência,
ou RNA transportador (tRNA). Observe
que sua estrutura é peculiar (Figura 2), com
formato semelhante a uma cruz, contendo
braços e alças (loops). Na extremidade de
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um dos braços, cada tRNA contém uma
trinca de nucleotídeos chamada anticódon,
que é complementar à sequência do códon
no mRNA. Dessa forma, permite um pareamento perfeito que medeia o acoplamento
de certo aminoácido ao seu códon específico.
Para cada um dos 20 aminoácidos, existem
de 1 a 4 tRNAs.
Para que o tRNA execute a sua função, ele
deve ligar-se a um aminoácido específico. Em
outras palavras, o tRNA deve ser carregado
com um aminoácido. Para tanto, deve ocorrer uma reação enzimática em duas etapas,
catalisadas pelas mesmas enzimas, as aminoacil-tRNA sintetases, específicas para cada
um dos 20 aminoácidos. A primeira etapa
envolve gasto de energia sob a forma de ATP,
para que ocorra a ativação do aminoácido; a
seguir, o aminoácido ativado é ligado ao seu
tRNA, formando os substratos para a síntese
proteica nos ribossomos: os aminoacil-tRNAs. Por exemplo, se o aminoácido ativado é
a alanina, forma-se alanil-tRNA.

Visão geral da síntese proteica,
mostrando os processos centrais
(transcrição, processamento
do mRNA e tradução) e as
interações entre alguns dos
principais componentes
envolvidos: o DNA, os três tipos
de RNA, os ribossomos e os
aminoácidos (representados por
pequenas esferas coloridas).
[Observação: com exceção
da Figura 8, todas as demais
foram elaboradas por um dos
autores (Santos, E.R.) com base
nas imagens do capítulo 12 do
livro-texto Principles of genetics
(SNUSTAD; SIMMONS, 2012)]

Loops ou alças - regiões de
formato circular que fazem
parte da extremidade de dois
braços do tRNA.
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Figura 2.
Estrutura de um tRNA,
destacando a composição de
nucleotídeos incomuns (vide
legenda) e a localização do
anticódon.

ORF - segmento de DNA
contendo a sequência
necessária à codificação de uma
proteína.

Cada aminoacil-tRNA pode se ligar ao ribossomo por meio de três locais ou sítios
de ligação (ver Figura 3): o sítio A (ou
“aminoacil”) liga o aminoacil-tRNA que
está por chegar, carregando o próximo aminoácido a ser incorporado à cadeia polipeptídica em formação; o sítio P (ou “peptidil”) liga o tRNA ao qual o polipeptídeo
em formação está ancorado; e o sítio E (ou
“de saída”) liga o tRNA que descarregou o
aminoácido e que está prestes a deixar o ribossomo.

OS ESTÁGIOS DA TRADUÇÃO
O mRNA a ser traduzido consiste em uma
sequência de códons: um de iniciação, seguido pelos que especificam aminoácidos, e um
de terminação. Cada mRNA é derivado de
uma outra sequência chamada de ORF (do
inglês Open Reading Frame) ou quadro aberto de leitura. Presume-se que cada ORF codifique uma proteína.
O processo traducional pode ser dividido em
três estágios: iniciação, alongamento e termi-
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Figura 3.

nação. Em cada um deles, atuam diversas proteínas solúveis que participam como fatores de
apoio. Serão priorizados os aspectos de cada
estágio que sirvam para ilustrar os propósitos
deste artigo, ou seja, para a compreensão da
síntese dos aminoácidos SeC e PiL. Por essa
razão, não serão exploradas certas diferenças
da tradução entre procariotos e eucariotos.

A síntese é iniciada por um tRNA especial,
carregando o aminoácido metionina, que
responde ao códon de iniciação (geralmente AUG). Assim, no sítio P do ribossomo, o
anticódon UAC emparelha-se com o códon
AUG do mRNA, sinalizando o início da
tradução (Figura 4).

Detalhes da estrutura do
ribossomo ligado ao mRNA
e aos tRNAs, durante o
processo de síntese proteica,
destacando suas subunidades
(30S e 50S) e os três sítios de
ligação envolvidos (sítios E, P
e A). Os pequenos retângulos
coloridos representam os
códons (sequência superior)
e os anticódons (sequência
inferior). Os aminoácidos estão
representados por esferas
coloridas, cada qual com
símbolos de três letras (Ala =
alanina, Phe = fenilalanina, Pro
= prolina, Arg = arginina, Tyr =
tirosina, Met = metionina).

Figura 4.
Configuração inicial da
tradução, sinalizada pelo
posicionamento do tRNA
carregando a metionina no
sítio P. São destacados apenas
o códon de iniciação (AUG)
e o seu anticódon (UAC)
correspondente.
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Resíduos de aminoácidos
- nome dado aos aminoácidos
quando incorporados em uma
proteína, devido à exclusão
de uma molécula de água na
reação de formação de cada
ligação peptídica.

A partir daí, ocorre o estágio de alongamento, com a adição sucessiva dos aminoácidos.
Cada aminoácido é adicionado em três etapas: (1) um aminoacil-tRNA liga-se ao sítio
A do ribossomo; (2) a cadeia polipeptídica
em crescimento é transferida do tRNA no
sítio P para o tRNA que acabou de se ligar
ao sítio A, formando uma nova ligação peptídica; (3) o ribossomo move-se ao longo do
mRNA (translocação), de forma a posicionar o próximo códon no sítio A. Dessa maneira, durante a etapa (3), o tRNA contendo
o polipeptídeo nascente e o tRNA que libe-

rou o aminoácido são deslocados dos sítios
A e P para os sítios P e E, respectivamente. Portanto, logo após as três etapas, com a
translocação do ribossomo, tem-se: no sítio
E, o tRNA que logo será liberado; no sítio
P, o tRNA com a sequência de resíduos
de aminoácidos em crescimento; e o sítio
A livre, pronto para receber o próximo aminoacil-tRNA (Figura 5). Assim, iniciam-se
novamente as três etapas, consecutivamente,
até atingir o estágio de terminação, em que
um dos três códons de terminação (UAA,
UAG ou UGA) ocupa o sítio A.

Conforme descrito, pode-se considerar que
as reais tradutoras do código genético são as
aminoacil-tRNA sintetases, uma vez que são
essas enzimas que promovem a ligação direta entre o anticódon e o aminoácido ativado
ligado ao seu tRNA específico. Uma vez que
se atinja um dos três códons de terminação,
qualquer um deles é capaz de sinalizar o final
da tradução. O processo realmente chega ao
fim, uma vez que ocorre a desmontagem de
toda a maquinaria: o polipeptídeo formado
e a molécula de mRNA são liberados do ribossomo. Além disso, as subunidades maior
e menor do ribossomo dissociam-se, e o
mRNA é degradado.

SÍNTESE E TRADUÇÃO DA
SELENOCISTEÍNA (SEC)

Figura 5.
Etapa do alongamento
da cadeia polipeptídica,
mostrando a cadeia peptídica
já acrescida do aminoácido Phe
(fenilalanina) ocupando o sítio
P. Para realizar a adição de Phe,
ocorreram as seguintes etapas
sequenciais: i) seu aminoaciltRNA (fenilalanil-tRNA) ligouse ao sítio A; ii) a Met já ligada
no sítio P foi transferida para o
sítio A e ligada à Phe, formando
o dipeptídeo fenilmetionina; iii)
o ribossomo movimenta-se no
mRNA, de modo que os tRNAs
desloquem-se para os sítios P e
E, deixando o sítio A livre para
receber o próximo aminoaciltRNA.

Todos os 20 aminoácidos convencionais são
adicionados à cadeia polipeptídica por meio
dos estágios descritos. A seguir, será detalhado o que ocorre no caso da SeC e da PiL.

A síntese e a incorporação da SeC são bem
compreendidas em E. coli, e as considerações
aqui descritas são válidas para este modelo bacteriano. A princípio, pensou-se que a
SeC fosse produto de uma modificação pós-traducional, mas tal hipótese foi aos poucos
perdendo força.
A SeC é sintetizada a partir do aminoácido
convencional serina. Como ocorre com qualquer aminoácido tradicional, primeiro a serina é ativada e, em seguida, ligada ao tRNA.
No entanto, aqui começam as particularidades – nos organismos que utilizam a SeC,
existem dois tipos de tRNA que ligam serina: um que reconhece e é responsável pela
incorporação de serina à cadeia polipeptídica
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(o qual chamaremos tRNASer), e outro, presente em concentrações menores, que é capaz
de reconhecer apenas o códon UGA, que
será denominado tRNASer(SeC). Este é um
tRNA com características peculiares – além
de reconhecer um único códon de terminação, difere dos demais tRNAs por ter maior
comprimento e sofrer poucas modificações
pós-transcricionais.
Portanto, a síntese de SeC ocorre no próprio
tRNASer(SeC). Primeiro, a serina é ativada e
ligada ao tRNASer(SeC) pela seril-tRNA sintetase. O seril-tRNASer(SeC) formado é usado
como substrato para a síntese de SeC, da seguinte forma: a enzima selenocisteína sintase
converte o seril-tRNASer(SeC) em selenocisteil-tRNASer(SeC), em uma reação de duas etapas;
em uma delas, há a participação de selenofosfato como doador de selênio, sintetizado
às custas de ATP. Dessa forma, a inserção da
SeC é garantida pelo contexto de supressão

do códon de parada (SZYMANSKI; BARCISZEWSKI, 2007), que permite a incorporação da SeC e a continuidade da tradução. Tal contexto pode ser caracterizado da
seguinte forma: no mRNA que contém o
códon de parada que codifica a SeC, existe
uma sequência específica de inserção que
flanqueia (marca) o referido códon de forma
que seja reconhecido não como um sinal de
término, mas como a especificação de um
novo aminoácido a ser adicionado. Tal sequência é denominada SECIS – SElenoCysteine Insertion Sequence. Outro importante
elemento contextual para a incorporação
da SeC é a participação de fatores específicos de alongamento – um deles é especial e
auxilia a formação de um complexo entre o
selenocisteil-tRNASer(SeC) e a SECIS, o qual
permite a inserção do tRNA carregado com
a SeC no sítio A do ribossomo (ROTHER;
KRZYCKI, 2010) – vide Figura 6.

Figura 6.
Incorporação da selenocisteína
à cadeia polipeptídica em
resposta à SECIS. O esquema
superior representa a ligação
do selenocisteil-tRNA ao sítio
A, e destaca os elementos
contextuais que permitem
que o códon de terminação
especifique a inserção da SeC (a
esfera maior representa o fator
de alongamento específico). No
esquema inferior, observa-se
a SeC (pequena esfera roxa) já
incorporada à cadeia peptídica.
A seguir, ocorre o deslocamento
do ribossomo, deixando o
sítio A livre para a próximo
aminoacil-tRNA (vide Figura 5).
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É interessante notar que, do ponto de vista
estrutural, a SeC difere da cisteína unica-

mente pela presença de um átomo de selênio
no lugar de um átomo de enxofre (Figura 7).

SÍNTESE E TRADUÇÃO
DA PIRROLISINA (PIL)

ter o braço do anticódon um pouco mais longo (1 nucleotídeo a mais), além de apresentar
outras partes mais curtas, com ausência de
algumas bases nitrogenadas.

Figura 7.
Estruturas da cisteína e da
SeC, destacando o elemento
diferencial entre as duas.

Arqueia - um dos três
domínios da vida, que
compreende procariontes
primitivos com características
próprias, diferentes das
bactérias comuns (alocadas
no domínio Bactéria); o outro
domínio é o Eucaria, que
abrange os seres eucariontes
(dos organismos microscópicos
às plantas e animais).

Ao contrário da SeC, a PiL é sintetizada
como um aminoácido livre, a partir de duas
moléculas de lisina. Na verdade, trata-se de
uma síntese em quatro etapas (RAGSDALE, 2011), ilustradas na Figura 8: a primeira consiste em uma reação enzimática que
converte lisina em metil-ornitina, com participação da coenzima S-adenosilmetionina
(SAM) e da enzima PylB. Uma outra enzima (PylC) catalisa a condensação da metil-ornitina com uma nova molécula de lisina,
às custas de ATP, formando metil-ornitil-lisina. Este composto, por sua vez, é convertido em pirrolisina em uma complexa reação
que ocorre em duas etapas – tal reação é
catalisada pela enzima PylD, uma desidrogenase cuja atividade envolve desaminação
(perda de NH3), desidratação e ciclização
(BORREL et al., 2014). Assim, a PiL é sintetizada antes da ligação ao seu tRNA específico (tRNAPiL). Portanto, existe uma
pirrolisil-tRNA sintetase responsável pela
ativação e ligação da PiL ao tRNAPiL. Este é
um RNA especial, diferindo dos demais por

Assim como no caso da SeC, o mRNA contendo o códon de parada para PiL (UAG)
apresenta uma sequência marcadora, a
PYLIS – PYrroLysine Insertion Sequence,
que garante a incorporação da PiL e a continuidade do processo traducional.
Em suma, quando o mRNA não apresenta
sequências como SECIS ou PYLIS, os códons de terminação sinalizam de fato o fim
da tradução.

SEC E PIL: DISTRIBUIÇÃO
NOS DOMÍNIOS DA VIDA
E FUNÇÕES
A SeC apresenta ampla ocorrência, sendo
encontrada nos três domínios (Arqueia,
Bactéria e Eucaria). Contudo, tal distribuição
não é universal, pois estão ausentes em fungos, plantas vasculares e certos insetos, como
besouros e bichos da seda (LABUNSKYY
et al., 2014).
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Figura 8.

Proteínas que contêm a SeC são coletivamente conhecidas como selenoproteínas, as
quais exibem dezenas de tipos diferentes e
distribuem-se em mais de 50 famílias identificadas, mas nem todas com função conhecida. São três as famílias bem estudadas
(LABUNSKYY et al., 2014; LU; HOLMGREN, 2009), nas quais a SeC está presente
no sítio ativo de cada membro: i) glutationa peroxidases; ii) iodotironina deiodinases;
e iii) tiorredoxina redutases. Em comum, as
três famílias caracterizam-se por apresentar
enzimas com diferentes localizações subcelulares e distribuição tecidual.
No caso das glutationa peroxidases, existem pelo menos cinco isoenzimas em
seres humanos, que participam do sistema
de defesa antioxidante das células e de vias

118

Genética na Escola | Vol. 11 | Nº 2 | 2016

de sinalização que envolvem o peróxido
de hidrogênio (H2O2). Já as iodotironina
deiodinases participam da regulação da
atividade dos hormônios tireoidianos, sendo que existem três isoenzimas conhecidas. Quanto às tiorredoxina redutases, são
também três isoenzimas identificadas em
mamíferos, envolvidas em vários processos
fisiológicos, tais como a defesa antioxidante, a regulação de fatores de transcrição e a
apoptose. É válido mencionar que a tiorredoxina redutase é a única enzima capaz
de reativar a proteína tiorredoxina (LU;
HOLMGREN, 2009), cujo papel é crucial
para a síntese de DNA, pois mantém funcional a ribonucleotídeo redutase, enzima
que converte ribonucleotídeos em sua forma desoxigenada.

Etapas propostas para a
biossíntese da pirrolisina
[Reproduzida com permissão
da Macmillan Publishers Ltd:
NATURE, Ragsdale, S.W. How
two amino acids become one, v.
471, n. 7340, p. 583, copyright
2011]. Consistem em quatro
reações enzimáticas sequenciais,
com participação de duas lisinas
e gasto de ATP (detalhes no
texto).

Sítio ativo - região de
uma enzima que acomoda o
substrato e é responsável pela
conversão do substrato em
produto.

Apoptose - processo de morte
celular programada que se inicia
com sinalização mitocondrial.

Isoenzimas - enzimas que
catalisam a mesma reação,
e são expressas em locais
intracelulares (compartimentos
subcelulares) diferentes ou em
tecidos diferentes.
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Além das três famílias descritas, merece destaque a selenoproteína P, uma outra família
que apresenta vários resíduos de SeC (10
ao todo) por molécula proteica. Essas selenoproteínas circulam no plasma humano
e têm como principal função transportar e
distribuir selênio aos tecidos (LU; HOLMGREN, 2009).
Em geral, outras funções atribuídas às selenoproteínas são: reparo de proteínas que
sofreram dano oxidativo, controle da montagem do citoesqueleto celular e apoio ao
enovelamento proteico (LABUNSKYY et
al., 2014). Recentemente, as selenoproteínas
têm sido implicadas na diferenciação e função de enterócitos e adipócitos, além de um
possível papel na secreção e ação da insulina
(STEINBRENNER et al., 2016).
Pool - quando associada a
aminoácidos, essa palavra
designa o conjunto de
aminoácidos livres no interior
das células.

Ao contrário do que ocorre com os 20 aminoácidos tradicionais, não existe um pool
de SeC livre nas células e, no catabolismo
proteico, a SeC é completamente degradada.
Tudo isso ocorre basicamente devido à alta
reatividade deste aminoácido, que poderia
ser incorporado no lugar da cisteína ou gerar
espécies reativas de oxigênio (LU; HOLMGREN, 2009).

Em contraste com a diversidade funcional e
de ocorrência da SeC, a PiL tem sua distribuição restrita a certas arqueias metanogênicas e a um número bastante reduzido de
bactérias. É componente de pouquíssimas
proteínas, as quais atuam como enzimas do
tipo metiltransferases, responsáveis pela síntese de metano a partir de metanol e/ou metilaminas (BORREL et al., 2014).
Apenas como curiosidade, são conhecidos
dois organismos (bactérias) que utilizam
ambos os aminoácidos SeC e PiL: a Desulfitobacterium hafniense e a deltaproteobactéria
simbiótica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A descoberta da SeC e da PiL levou, no
mínimo, a rever o conjunto dos 20 aminoácidos codificados. Embora representados
por trincas nucleotídicas que normalmente
funcionam como códons de parada, e assim
estejam indiretamente codificados, é comum
atribuir à SeC e à PiL as designações “21º” e
“22o” aminoácidos, respectivamente, de acordo com a ordem cronológica de descoberta.
Dessa maneira, pode-se considerar que o
conjunto de aminoácidos universais ou natu-
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rais contém 22 tipos diferentes, configurando o que a literatura especializada chama de
expansão do código genético.
Além disso, os dados revelados pelo estudo
dos dois novos aminoácidos indicam duas
quebras de paradigma em relação ao processo de síntese proteica:
1) um códon de parada pode significar continuidade e não término – isso significa
que uma proteína é produzida a partir de
dois ORFs (normalmente, cada ORF corresponde no mRNA maduro a um trecho
que inicia com um códon de início, seguido por uma série de códons até chegar ao
códon de parada – ou seja, é esperado que
uma ORF origine uma proteína);
2) a síntese de um aminoácido (SeC) pode
ocorrer no próprio tRNA, sem envolver
uma aminoacil-tRNA sintetase específica
– portanto, sem necessidade de ativação e
ligação daquele aminoácido.
Além dessas subversões apontadas, há outro aspecto da descoberta do 21o aminoácido que merece destaque: a necessidade de
selênio como um elemento essencial. Ainda
hoje, uma ideia comum entre os estudantes
é que os principais elementos da matéria viva
são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, memorizados como
“CHONPS”, com as iniciais de cada elemento. Com a SeC, há muito tempo tal regra
mnemônica deveria ser acrescida do selênio
como um elemento fundamental para os seres vivos.
Como reflexão final, levanta-se a seguinte questão: uma vez que são três diferentes
códons de terminação, haveria espaço para
um vigésimo terceiro aminoácido no código genético? Aparentemente, a resposta é
negativa. Análises computacionais baseadas
nos três códons de parada, visando à busca e
identificação de possíveis tRNAs que levassem a um 23o aminoácido, foram infrutíferas (LOBANOV et al., 2006). Estes autores
também não encontraram tRNAs atípicos
(não vinculados a códons de parada) e concluem que, se o 23º aminoácido realmente
existir, é provável que tenha uma distribuição
extremamente restrita.
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C

onhecer mais sobre Genética e outros temas científicos durante a viagem
de ônibus é possível, diariamente, para milhares de usuários do transporte
público de Belo Horizonte, Minas Gerais. Através do projeto “Ciência para
todos”, diferentes aspectos da pesquisa de cientistas da Universidade Federal
de Minas Gerais são disponibilizados para a população da cidade em uma
linguagem atraente e acessível.
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N

o ano que em se comemora cento e cinquenta anos da publicação de Gregor
Mendel sobre hibridação na revista Proceedings of the Natural History Society, não
há dúvida de que a Genética tomou um lugar
de destaque na sociedade moderna. O termo Genética, cunhado muitos anos depois,
popularizou-se. Por outro lado, fato é que,
mesmo após tantos anos, as bases da Genética para a população em geral ainda não são
claras, ou seja, ainda é necessário um esforço
para que as expressões “puxei meu pai” ou
“está no sangue” deixem de ser abstratas e que
as bases da hereditariedade possam ser compreendidas como processos que envolvem
uma lógica matemática e intricados sistemas
biológicos. Há ainda muito que se divulgar
sobre ciência e sobre a Genética. Neste artigo, apresentamos uma iniciativa que vem
levando, há cinco anos, conhecimento sobre
diferentes aspectos da Genética à população
de uma metrópole brasileira. O projeto Ciência para Todos divide um espaço de leitura
nos ônibus urbanos de Belo Horizonte com
textos literários e com o jornal do ônibus.

O PROJETO
Pensando em aumentar os níveis de leitura
da população e, ao mesmo tempo, tornar a
viagem de ônibus mais agradável e proveitosa para os usuários do transporte público
de Belo Horizonte - MG, o projeto “Leitura para Todos” foi idealizado em 2004 pela
professora Maria Antonieta Pereira e abraçado pela empresa de transportes da cidade
(BHTRANS). Pequenos fragmentos de textos literários de escritores clássicos e contemporâneos foram, então, impressos, plastificados e afixados nas poltronas dos coletivos.
O projeto teve sua importância reconhecida
pelos usuários e também através de um importante prêmio, o Viva Leitura, em 2007.
Ante o sucesso do uso do ônibus como uma
mídia, buscamos uma parceria com o “Leitura para todos” numa tentativa de elevar,
também, os níveis de letramento científico
e posicionamento crítico sobre a ciência na
população. Assim, a partir de 2011, além de
literatura, os usuários de ônibus de Belo Horizonte puderam ter acesso também a textos
científicos no projeto de nome “Ciência para
Todos”.
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Os textos surgem, inicialmente, a partir de
adaptações de programas radiofônicos de
divulgação científica, da rádio universitária
(Rádio UFMG Educativa - 104,5 FM). Os
programas são produzidos, em sua maioria,
a partir de entrevistas com pesquisadores da
Universidade Federal de Minas Gerais. Assim, assuntos científicos mais recentes são
adaptados pela equipe de estudantes universitários para que possam ser compreendidos
por qualquer público, especializado ou não
no assunto. Temas da ciência mais consolidados também podem ser encontrados.
Essa é uma possibilidade de o conhecimento
científico chegar à população em geral de forma acessível, atingindo a sociedade fora das
dependências da Universidade. Sabendo-se
que a sociedade atual tem acesso aos benefícios do desenvolvimento da ciência e da tecnologia através de seus produtos, é comum
pensar que a ciência tem sido totalmente
apropriada pelo público. Porém, entende-se
que para a efetiva apropriação da ciência, é
preciso que todos os indivíduos tenham a
oportunidade de estabelecer um contato com
os conhecimentos elaborados antes de eles
se tornarem resultados consumíveis. Portanto, o projeto oferece uma possibilidade à
comunidade de conhecer um pouco do que
é produzido nos laboratórios, e, assim, estar
mais inteirada dos assuntos científicos que
permeiam e influenciam a vida da sociedade.

A LOGÍSTICA DO PROJETO
Quem utiliza o ônibus e se depara com os
textos afixados não tem ideia do processo
decorrido para que aquele produto ficasse
disponível. A começar da produção textual:
dois programas radiofônicos, “Na Onda da
Vida” e “Ritmos da Ciência”, são utilizados
como referência para a produção dos textos
que serão afixados nos coletivos.
O primeiro origina-se principalmente a partir das entrevistas realizadas com os professores do Instituto de Ciências Biológicas
da UFMG. O texto é construído de forma
a transpor as informações transmitidas pelo
pesquisador para que qualquer ouvinte da
rádio possa ter acesso a elas. O segundo
programa fala sobre ciência, cultura e arte
através da Música Popular Brasileira. A lin-
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guagem oral passa por uma adaptação para
os textos poderem ser levados aos ônibus. O
projeto gráfico e as ilustrações são pensados
de forma a serem mais atraentes ao leitor.
Uma vez impressos e plastificados, os textos
são afixados às poltronas em um trabalho colaborativo que envolve uma equipe de mais
de 20 voluntários para uma visita noturna

a garagens de ônibus. O “Ciência para Todos” faz parte de um projeto de extensão da
UFMG, sendo assim, alunos da graduação
recebem créditos curriculares por sua participação. Apoio da BHTRANS e financiamento de instituições como MEC, FAPEMIG e
CNPq têm possibilitado a continuidade do
projeto.

Figura 1.
Leitora de um texto de ciência
do projeto Ciência para Todos.

OS NÚMEROS DO PROJETO

GENÉTICA NOS ÔNIBUS

Com seus quase cinco anos de história, o
projeto “Ciência para todos” conta com 68
milhões de leitores potenciais. Anualmente, cerca de 300 ônibus recebem as lâminas
(18 modelos diferentes a cada etapa) com
os textos sobre ciência e literatura. Informações obtidas a partir de entrevistas com os
usuários do transporte público apontam a
aprovação desse projeto pela população. Dados dos primeiros três anos mostraram que a
maioria dos entrevistados (79%), lê os textos
dispostos nos ônibus e uma grande parcela
(67,8%) declarou entender muito bem esses
textos, incluindo nessa porcentagem aqueles
indivíduos com escolaridade até a 4ª série do
Ensino Fundamental.

A Genética sempre esteve presente de forma
especial nos programas radiofônicos e textos do “Ciência para Todos” pela formação e
atuação da coordenadora do projeto na área
de Genética. Em sua experiência na área de
pesquisa e ensino, percebeu a necessidade de
levar informações relacionadas a esse tema
para o público em geral. Mesmo o professor
de Biologia em formação apresenta dificuldades com conceitos genéticos. Por vezes, surge
aí uma angústia pela falta de conhecimento e
consequente menor habilidade para ensinar
tais conceitos aos seus alunos da escola básica. O texto de divulgação científica aparece
então como um aliado neste processo pois
traz alguns conhecimentos e exemplos reais
Sociedade Brasileira de Genética
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da pesquisa científica de forma mais simples
e compreensível.
A introdução de textos de divulgação na sala
de aula é visto, em geral, com bons olhos pelos professores e estudantes. Nesses textos
podem ser encontrados assuntos científicos
novos ou aqueles já bem compreendidos pelos cientistas. No texto “Papo de cromossomos”, por exemplo, pode-se entender o conceito de cariótipos e perceber como se pode
estudar a evolução através da modificação
dos cromossomos ao longo do tempo.
Um verso da canção “Eu bebo sim” abre o
texto “Alcoolismo é uma doença” onde se

fala dos tipos de alcoolismo e a relação com
a genética. Neste caso específico, também
faz referência a grupos de ajuda como a Associação de Alcoólicos Anônimos. Outra
condição genética abordada nos textos que
atinge cinco em cada mil pessoas é o autismo. Apesar de se saber que as mutações genéticas estão fortemente relacionadas com
o autismo, essa ainda é uma doença cujos
fundamentos moleculares são pouco conhecidos. Apesar disso, deixa-se claro nos
textos que os cientistas estão utilizando metodologias diferentes para oferecer melhores
diagnósticos e tratamentos às famílias com
pacientes autistas.

Figura 2.
Textos plastificados com
ilustrações do projeto. Exemplos
de textos com temas de
genética.

Os textos do projeto “Ciência para Todos”
apresentam também interdisciplinaridade
como é o caso do texto “Rosa de Hiroshima”
que relembra a tragédia da bomba atômica
ocorrida em 1945, no Japão. Nele, além de
aspectos históricos, fatos sobre os sobreviventes são apontados.
“A alma não tem cor” é um texto que tem
abertura para trabalhar questões como o pre-
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conceito racial. Ele explica, do ponto de vista
evolutivo, a produção de melanina na pele, e
a relação da seleção natural e a incidência de
raios ultravioleta. Outro texto que se inicia
com o trecho de uma música: “Os rouxinóis
nos saraus fazem, / picantes pica-paus fazem,/ façamos, /vamos amar” se desenvolve
abordando a importância da meiose e como
é o comportamento sexual de alguns animais.
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Figura 3.
Estudantes voluntários
e integrantes do projeto
participando da afixação
dos textos nas poltronas dos
coletivos em uma madrugada
de sábado.

“A ciência contra o crime perfeito”, por outro
lado, explica o papel dos peritos forenses que
coletam gotas de sangue, pedaços de pele,
fios de cabelo e vários outros vestígios que
podem ser utilizados na descoberta do suspeito do crime por meio de exames de DNA.
Assuntos mais polêmicos também foram
tratados como em “Homossexualidade Natural” em que se fala de registros de espécies
em que relações com indivíduos do mesmo
sexo acontecem e como estudos vêm sendo
conduzidos na tentativa de explicar a homossexualidade. Esses são exemplos de alguns textos que podem ser encontrados nos
ônibus. É possível notar a variedade de temas
relacionados à Genética que são escritos de
forma contextualizada, favorecendo a compreensão pelo público.
O projeto procura interagir com os usuários
dos coletivos por meio de entrevistas realizadas pelos integrantes do Ciência para Todos,
a fim de perceber como o público tem rece-

bido esse projeto. Em uma dessas pesquisas,
observou-se que a saúde é um dos temas de
preferência dos leitores. Temas como meio
ambiente e água também foram apontados
como favoritos pelos usuários. Este relacionamento permite que essas temáticas sejam
incluídas no momento de seleção dos assuntos que comporão uma nova etapa.

MAIORES INFORMAÇÕES
SOBRE O PROJETO
Todos os textos encontrados nos ônibus
durante os cinco anos desse projeto são disponibilizados no site www.ufmg.br/ciencianoar. Além dos textos, é possível encontrar
maiores informações no web-site e também
em Facebook.com/projetociencianoar. Publicação com os dados de entrevistas com
usuários de ônibus podem ser encontrados
em https://www.researchgate.net/publication/280804673_Science_and_literature_
travelling_together_in_metropolitan_buses.
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O

Blast2GO é uma ferramenta de Bioinformática que
usa o Blast (Basic Local Alignment Search Tool) e o GO
(Gene Ontology) para identificar e anotar funcionalmente
genes por meio da busca de similaridade significativa com
sequências conhecidas armazenadas em bancos de dados.
A atividade tem como objetivo apresentar uma estratégia
para predizer genes a partir da análise de sequências de
DNA de diferentes organismos, a fim de estudá-los do
ponto de vista funcional. A atividade é indicada para
estudantes de graduação e pós-graduação que já cursaram
ou que estejam cursando Genética e pretende propiciar
ao estudante a oportunidade de ampliar o conhecimento
sobre as estratégias de análises genômicas.
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FUNÇÃO PEDAGÓGICA

A

atividade proposta permite mostrar
uma das possibilidades de anotação
de sequências de ácidos nucleicos. É a partir da anotação que é realizada a identificação e análise dos elementos genéticos que
constituem a estrutura dos genomas. Um
dos primeiros e mais importantes passos
na anotação é a identificação de genes, uma
vez que os estudos das regiões codificadoras
fornecem muitas informações sobre o funcionamento dos organismos. O Blast2GO é
uma ferramenta de Bioinformática que usa
o Blast (Basic Local Alignment Search Tool)
e o GO (Gene Ontology) para identificar e
anotar funcionalmente genes em sequências
de ácidos nucleicos por meio da busca de similaridade significativa com sequências de
genes conhecidos e armazenados em bancos
de dados.
A atividade tem como objetivo apresentar
uma estratégia para predizer genes a partir
da análise de sequências de DNA, utilizando
o programa Blast2GO, em trechos do genoma das seguintes espécies: Escherichia coli,
Arabidopsis thaliana, Mus musculus e Homo
sapiens. A atividade pretende despertar o
interesse pelas áreas de genética molecular e
genômica, a fim de consolidar conhecimentos sobre estratégias de investigação nessas
áreas da ciência.

PROBLEMA PROPOSTO
O DNA ou ácido desoxirribonucleico é uma
macromolécula constituída por unidades
chamadas de nucleotídeos, cada nucleotídeo
é formado por um grupo fosfato, uma desoxirribose e uma base nitrogenada. É a ordem
das bases nitrogenadas nas sequências do
DNA que controla o funcionamento dos organismos por meio da expressão gênica,
seguindo os padrões definidos no código
genético. Os genes codificam as proteínas
e as proteínas atuam sozinhas ou conjuntamente com outras macromoléculas para desempenhar alguma função celular. Assim, os
milhares de genes expressos em uma célula,
em particular, determinam as funções biológicas ativas nessa célula. Além disso, cada
etapa do fluxo de informações do DNA para
o RNA e para a proteína fornece a célula
pontos em potencial para regulação dos pro130
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cessos de transcrição e tradução, ajustando a
quantidade e o tipo de proteínas que serão
fabricadas.
A identificação e a anotação funcional de
genes em sequências de ácidos nucleicos
permite compreender a estrutura e o funcionamento do genoma. O processo de anotação do genoma requer uma etapa de identificação das sequências do gene predito, bem
como a indicação da função biológica dessas
sequências codificadoras. A identificação
de genes em organismos procariotos é mais
simples devido ao tamanho e à estrutura dos
seus genomas. Em procariotos, os genomas
são menores e as regiões gênicas (que codificam para alguma proteína) são colineares em
seus produtos gênicos. Por outro lado, em
organismos eucariotos os genes estão localizados em meio a uma enorme quantidade de
sequências não codificadoras (intergênicas).
Além disso, os genes de eucariotos normalmente apresentam regiões não codificadoras
(íntrons) intragênicas. Apesar das dificuldades em estudar genes em genomas grandes e
complexos como os eucariotos, essas investigações tornaram-se possíveis a partir do
desenvolvimento de diversas ferramentas de
análise de dados da bioinformática.
A identificação de genes pode ser realizada
utilizando-se características intrínsecas do
código genético, tais como os códons de
início e de parada. Além disso, é possível
usar métodos baseados em similaridade de
sequências, uma vez que os genes são identificados em função da quantidade de similaridade com sequências gênicas bem caracterizadas e armazenadas em bancos de
dados genômicos. Para genomas eucariotos, a anotação de genes usando métodos de
similaridade é mais eficiente, uma vez que os
métodos baseados em características intrínsecas são mais propensos a erros em genomas mais complexos.
Uma importante ferramenta para anotação
do genoma é o Blast2GO (CONESA et al.,
2005) que permite realizar a identificação e a
anotação funcional de sequências gênicas. A
identificação dos genes é realizada pelo Blast
(do inglês Basic Local Alignment Search Tool)
(Veja mais em ANTUNES et al., 2014), um
algoritmo que compara a sequência de ácidos nucleicos de interesse com outras sequ-

Anotação - identificação
na sequência de DNA de
elementos funcionais para a
expressão gênica, através de
ferramentas de bioinformática
ou experimentais.
Genoma - conteúdo inteiro
de material genético em
um conjunto haploide de
cromossomos de uma espécie.
Bioinformática - conjunto
de sistemas computadorizados
de informação e métodos
analíticos aplicados a problemas
biológicos.

Códon - sequência de
três nucleotídeos do RNA
mensageiro que codifica um
único aminoácido.

Bancos de dados
genômicos - bancos de
dados que disponibilizam as
sequências de DNA de diversos
organismos já estudados em
todo o mundo. Geralmente os
dados são disponibilizados via
web.

Expressão gênica - processo
no qual a informação contida
em um ou mais genes é usada
na síntese de um produto
funcional.

Código genético - conjunto
de correspondências entre
trincas de nucleotídeos no RNA
mensageiro e aminoácidos na
proteína.
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ências conhecidas e armazenadas em banco
de dados para diversos organismos. A comparação ou análise de similaridade entre as
sequências é feita por meio do alinhamento.
O alinhamento permite comparar a correspondência de nucleotídeos entre duas ou
mais sequências. Em um alinhamento, as
bases correspondentes entre as sequências
recebem o nome de match, as bases não correspondentes recebem o nome de mismatch e
as regiões onde ocorre inserção ou deleção de
bases recebem o nome de gap.
Existem várias possibilidades de alinhamento entre duas sequências e o melhor alinhamento é escolhido com base nos parâmetros
valor de score e E-valor. O valor de score é
calculado com base nas pontuações dos
matchs, mismatch e gaps. Os matchs, que representam regiões de similaridades entre as
sequências, geralmente recebem pontuações
positivas, enquanto, os mismatchs e os gaps,
que representam regiões de diferenças entre
as sequências, recebem pontuações negativas.
O melhor alinhamento é o que possui maior
valor de score e menor E-valor. O E-valor corresponde ao número esperado de sequências
com similaridade tão alta como a encontrada
por razão do acaso. Quanto maior o E-valor,
maior a chance das correspondências entre
as sequências não serem verdadeiras, dessa
forma busca-se um E-valor menor que 10-20,
valor considerado como ponto de corte. Durante o Blast, a similaridade de sequências é
investida considerando os sentidos 3’- 5’ e 5’3’ da fita de DNA.
O Blast permite a análise de similaridade entre a sequência de interesse e sequências armazenadas em bancos de dados. Nesse sentido, existem vários tipos de Blast. O Blastn
busca sequência de nucleotídeos em banco
de dados de DNA. O Blastp busca sequências de aminoácidos em banco de dados de
proteínas. O Blastx busca sequências de nucleotídeo em banco de dados de proteínas. O
tBlastn busca sequências de aminoácidos em
banco de dados de nucleotídeo. E o tBlastx
busca sequência de nucleotídeos traduzidos
em banco de dados de nucleotídeo traduzidos. A identificação de genes em sequências
de ácidos nucleicos pode ser realizada usando, por exemplo, o Blastp, para identificação
de genes codificadores de proteínas.

Após a identificação das sequências dos genes, é feita a anotação funcional usando o
Gene Ontology, uma iniciativa que visa relacionar genes e produtos de genes para diversas espécies. O GO tem como objetivo classificar e representar os genes em três categorias
funcionais:
a) componentes celulares - o termo “componente celular” indica a localização do produto do gene na célula, ou seja, indica se
está localizado em organelas, no citoplasma, núcleo ou parede celular.
b) função molecular - o termo “função molecular” indica a função bioquímica do produto de expressão (atividade enzimática,
catalítica, regulatória ou outros).
c) processos biológicos - o termo “processo
biológico” indica processos mais complexos como vias metabólicas (respiração celular ou metabolismo de carboidratos).
O mesmo gene pode ser anotado em um ou
nos três termos do Gene Ontology. As anotações funcionais e as relações estabelecidas
entre os genes baseadas no GO são inferidas
a partir de semelhanças entre as sequências.
A anotação funcional é realizada por meio da
análise dos produtos da expressão do gene,
ou seja, das proteínas. Existe a possibilidade
porque a função das proteínas é associada à
presença de domínios, que são unidades estruturais, funcionais e evolutivas. Os domínios são responsáveis pelo dobramento das
cadeias de aminoácidos e determinam o papel global das proteínas. O alinhamento da
sequência de interesse com banco de dados
de domínios permite identificar as regiões
funcionais das proteínas e assim classificar as
famílias de proteínas. Por exemplo, os sítios
ativos das enzimas são bastante conservados
e permitem identificar genes com função catalítica. O compartilhamento de domínios é
resultado de duplicações gênicas ao longo da
evolução (genes ortologos). Nesse contexto,
a anotação usando o Blast2GO faz uso do
GO e permite a anotação funcional do genoma em larga escala.
O Blast2GO é uma ferramenta desenvolvida
em linguagem JAVA que pode ser instalada
em servidores ou mesmo no computador
pessoal (é uma ferramenta computacional
automatizada que permite a análise de um
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grande número de sequências com uma precisão aceitável e uma velocidade suficiente).
A versão básica é oferecida gratuitamente
para a comunidade científica para ser usado
sem fins lucrativos e a versão PRO, a mais
rápida, é oferecida livremente por uma semana para teste. O Blast2GO permite a
realização de anotação funcional in silico,
que inclui análises estatísticas e visualizações gráficas dos resultados. Nesta atividade será realizada uma análise utilizando o
Blast2GO versão PRO a partir de análise
de três arquivos FASTA contendo partes
de sequências do genoma de diferentes espécies eucariotas e procariotas. Este arquivo
de entrada, obtido anteriormente a partir de
bancos de dados públicos, será usado para
a identificação e investigação funcional das
sequências. Os estudantes terão que rodar
as análises no Blast2GO e interpretar os resultados. Os resultados obtidos representam
inferências sobre a sequência e função dos
genes, porem são confiáveis visto que os resultados são estatisticamente significativos.
No entanto, os resultados poderão, posteriormente, ser testados experimentalmente
por pesquisadores visando a confirmação
das informações obtidas.

INSTRUÇÕES
PARA O PROFESSOR
1 - É recomendável que o professor aplique
esta atividade em turmas de Graduação
que possuem conhecimentos de Genética Molecular, tais como estrutura de
DNA, mecanismos de expressão gênica
e métodos de sequenciamento, incluindo
os métodos clássicos e os de nova geração.
2 - A proposta de atividade pode ser realizada em aula prática em laboratório de
informática ou como atividade extraclasse. Recomenda-se que cada estudante
entregue um relatório ao final das atividades.

PROCEDIMENTOS
PARA OS ESTUDANTES
1 - Após receber do professor o roteiro de
atividades e os arquivos em formato
“.fasta”, o estudante deve acessar o site
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do Blast2GO, disponível em https://
www.blast2go.com/. Em “Request a Free
PRO Trial”, checar se o computador utilizado cumpre os requisitos necessários
para a execução do software. Em seguida, o estudante deve acessar a página de
download em “https://www.blast2go.
com/blast2go-pro/b2g-register-basic” e
registrar-se. O estudante receberá um e-mail com o código de acesso que deverá
ser inserido na janela inicial do software
e ativado.
2 - Em seguida, é preciso acessar “Download Blast2GO”; logo após deve-se acessar
show more download options e selecionar
a opção adequada ao computador em
uso para que o download seja iniciado.
Basta executar a instalação nos padrões
de recomendação do próprio software;
ao terminar, clicar em finish e um ícone
terá sido criado em sua área de trabalho.
Esta versão será disponibilizada gratuitamente por uma semana. Ao inicializar
o software, é preciso concordar com os
termos de uso e, em seguida, inserir o
código enviado para o e-mail do estudante no momento em que se registrou.
3 - Após a ativação do código de acesso, o
software está liberado para uso. Na parte superior direita serão exibidos ícones
que representam os passos de análise. O
estudante deve começar pelo primeiro
start quando serão inseridas as sequências. Clicando em ‘start’, acessar a opção
load sequences e uma nova janela será
aberta. Nesta nova janela é preciso clicar
em Browse para escolher o arquivo a ser
carregado. Não é necessário alterar os
demais parâmetros. A sequência fornecida nesta atividade é de nucleotídeos, o
que a torna compatível com o default do
B2GO. Ao final, a sequência carregada
aparecerá em verde no canto inferior esquerdo da tela. As análises deverão ser
realizadas, separadamente, para cada sequência.
4 - Para iniciar as análises, é preciso clicar no ícone blast, escolher a opção run
blast e será exibida a opção de banco
de dados a ser utilizado. Recomenda-se manter o default do software que

Arquivo FASTA - formato
de arquivo em que na primeira
linha há o símbolo maior
(>), seguido pelo título da
sequência e nas linhas seguintes
apresentam as sequências
de bases nitrogenadas do
DNA ou de aminoácidos de
polipeptídios.
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utiliza o banco de dados do NCBI. É
preciso fornecer um e-mail válido para
registro no NCBI.
5 - Avançando a execução será necessário
escolher um formato de arquivo de resultados (output) a ser gerado no fim da
etapa. Recomenda-se que os estudantes
selecionem o formato html para visualização gráfica dos resultados. Selecionar a
pasta de destino dos outputs e clicar em
run. O Blast será iniciado e uma barra de
progressão aparecerá no local onde a sequência foi carregada.
6 - Ao final da execução, aparecerá uma
mensagem informando que o estudante
deve prosseguir para as próximas etapas.
Neste momento é preciso clicar no ícone
interpro e escolher a opção run InterProScan. Com todas as opções de resultados
selecionadas, prosseguir igualmente com
todas as análises até chart. Nesta opção
é necessário gerar as análises gráficas de
cada etapa separadamente. Acessando
chart, comece pela primeira opção Project Statistics e repita a ação até o fim. Ao
fim de cada análise estatística, salvar os
gráficos gerados em formato pdf. Em
graphs, gerar o gráfico combinado com
todas as opções de resultados selecionadas e o GO graphs.
A partir da análise dos resultados gerados,
responder às questões propostas na atividade.

MATERIAL DIDÁTICO
O professor deve fornecer aos estudantes:
o roteiro contendo as informações da seção
“procedimento para os estudantes”, os arquivos .fasta contendo as sequências a serem
analisadas; o questionário.

QUESTIONÁRIO
1) Com base na tabela de resultados para
cada uma das sequências informadas responder:
a) Qual foi o E-value de cada uma das sequências?
b) Quantas e quais foram as classificações
GO para cada uma das sequências?
c) Comparando os três E-values informar
que sequência teve menor chance de
erro tipo 1 e explicar.
2) Com base no gráfico combinado para a
sequência de Escherichia coli, fazer uma
análise descritiva da anotação feita pelo
Blast2GO.
3) Supor que é um pesquisador que trabalha
com pacientes que estão se submetendo
a testes de medicamentos. Em uma dada
amostra foi identificada a superexpressão
de um gene. A partir da sequência deste
gene fazer a anotação usando o Blast2GO
como uma análise complementar a fim
de identificar a provável função do gene
afetado pelo medicamento, que poderá
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auxiliar os estudos de efeitos adversos. De
acordo com a anotação utilizando o Blast2GO e o gráfico (GO graphs) obtido
a) Qual é o gene?
b) Qual o processo biológico relacionado
ao gene e qual é sua descrição?
c) Qual a função molecular relacionada
ao gene e qual é sua descrição?
4) Supor que o pesquisador está estudando
diferentes condições de desenvolvimento
em plantas, utilizando o organismo modelo Arabidopsis thaliana. Anotar sequências de DNA de indivíduos que foram
submetidos à condições de estresse hídrico durante seu desenvolvimento. Para
melhor entender os efeitos da privação de
água em plantas.
a) Algum gene apresentou resposta ao
tratamento de estresse hídrico?
b) Fazer uma análise do provável motivo
do gene responder ao estresse.

c) Comparando os três E-values informar
que sequência teve menor chance de
erro tipo 1 e explicar.
Resposta: Para a sequência de E. coli
foi obtido um e-value de 0,0. Para a
sequência de H. sapiens foi obtido e-value de 4,8E-75. E, para a sequência de
A. thaliana, foi obtido e-value de 2,2E39. Comparativamente, a sequência de
E. coli teve o melhor e-value, pois foi o
mais próximo de zero. Quanto maior
o E-value, menor a confiança de que as
correspondências sejam reais, e maior a
chance da similaridade entre as sequên
cias serem devido ao acaso. Ou seja,
para esta sequência, a probabilidade de
atribuição de falso positivo, ou cometimento do erro tipo 1 é 0.
134
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ENTENDENDO A ATIVIDADE
(RESPOSTAS)
1) Com base na tabela de resultados para
cada uma das sequências informadas responder:
a) Qual foi o E-value de cada uma das sequências?
Resposta: Para a sequência de E. coli
foi obtido um e-value de 0,0. Para a
sequência de Homo sapiens foi obtido
e-value de 4,8E-75. E, para a sequência de A. thaliana, foi obtido e-value de
2,2E-39.
b) Quantas e quais foram as classificações
GO para cada uma das sequências?
Resposta: Para H. sapiens foram obtidas
4 anotações nas categorias GO e, para
A. thaliana, foram obtidas 6. Para E.
coli, conforme exemplificado na figura
1, foram obtidas 9 classificações nas categorias GO:

2) Com base no gráfico combinado para a
sequência de Escherichia coli fazer uma
análise descritiva da anotação feita pelo
Blast2GO.
Resposta: Foram identificados 14 termos GO de processo biológico e 4 de
componente celular. O processo biológico do gene foi identificado como
organização da biogênese, divisão nuclear mitótica e processo celular entre
outros. O componente celular formado
pelo produto do gene está relacionado
à membrana. Descrição do processo
biológico: um processo do ciclo celular,
compreendendo os passos pelos quais
o núcleo de uma célula eucariótica
divide; o processo envolve a condensação de DNA cromossômico numa

Figura 1.
Tabela de resultados do
Blast2GO exibindo e-value,
número de categorias GO
encontradas para a sequência
de E. coli e o nome de cada
categoria.
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forma altamente compactada. Produz
dois núcleos filhos, cujo complemento
cromossômico é idêntico ao da célula-mãe. Descrição do componente celular: componente de uma membrana

que consiste em produtos de genes e
complexos de proteínas que têm pelo
menos uma parte da sua sequência de
peptídeo incorporado na região hidrofóbica da membrana.

Figura 2.
Gráfico combinado gerado a
partir da sequência de E. coli.
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3) Supor o seguinte: um pesquisador que
trabalha com pacientes que estão se submetendo a testes de medicamentos. Em
uma dada amostra, foi identificada a superexpressão de um gene. A partir da sequência deste gene, fazer a anotação usando
o Blast2GO como uma análise complementar a fim de identificar a provável função do gene afetado pelo medicamento,
que poderá auxiliar os estudos de efeitos
adversos. De acordo com a anotação utilizando o Blast2GO e o gráfico (GO graphs) obtido:
a) Qual é o gene?
Resposta: Gene de NADH dehydrogenase.

b) Qual o processo biológico relacionado
ao gene e sua descrição?
Resposta: Transporte mitocondrial de
elétrons. Envolvido na transferência de
elétrons do NADH para a ubiquinona,
que ocorre durante a fosforilação oxidativa, mediada pela enzima de múltiplas subunidades conhecidas como
complexo I.
c) Qual a função molecular relacionada ao
gene e sua descrição?
Resposta: A, não-covalente seletiva, muitas vezes estequiométrica, interação de
uma molécula com um ou mais locais
específicos sobre outra molécula.

Figura 3.
Resultado obtido de função
molecular para a sequência de
H. sapiens.

4) Supor o seguinte: um pesquisador estudando diferentes condições de desenvolvimento em plantas, utilizando o organismo modelo Arabidopsis thaliana. Anotar
sequências de DNA de indivíduos que
foram submetidos a condições de estresse hídrico durante seu desenvolvimento.
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Para melhor entender os efeitos da privação de água em plantas.
a) Algum gene apresentou resposta ao
tratamento de estresse hídrico?
Resposta: Fator 3 de crescimento meristemático em raiz.
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b) Fazer uma análise do provável motivo
do gene responder ao estresse.
Resposta: A expressão diferencial de um
gene que induz o crescimento de raiz
em um indivíduo que está sob estresse
hídrico possivelmente está relacionada
ao tratamento, uma vez que algumas
plantas têm como estratégia aprofundar suas raízes para atingir níveis mais
profundos do solo em busca de água
quando expostas a condições desfavoráveis de abastecimento.
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A

atividade auxilia a compreensão das alterações
estruturais cromossômicas e de suas implicações
durante o processo de segregação meiótica por meio de
modelos confeccionados com massa de modelar. Realizada
originalmente no nível superior, a atividade pode ser
readaptada para qualquer nível de ensino, constituindose como um recurso simples, barato e dinâmico na prática
pedagógica em Genética.

Fonte: 20th Century Fox – http://www.foxmovies.com/
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A

s alterações cromossômicas estruturais
podem ser definidas como anormalidades que envolvem a quebra e o rearranjo
de segmentos cromossômicos numa configuração diferente da existente no cariótipo
padrão. Deleções, duplicações, translocações
e inversões são os exemplos mais comuns
desses tipos de alterações. Diferentemente
das deleções e duplicações, nas quais há desequilíbrio cromossômico por perda ou excesso de informações genéticas (rearranjos não
balanceados), as inversões e translocações
são exemplos de rearranjos balanceados, em
que todo o material cromossômico está presente, embora reorganizado de forma diferente. Ainda que os portadores de rearranjos
balanceados, em geral, não tenham qualquer
modificação fenotípica, eles podem produzir
gametas geneticamente não balanceados em
uma frequência elevada durante a meiose,
constituindo um risco aumentado de nascimento de indivíduos com anormalidades
cromossômicas na prole.
Em um artigo recentemente publicado na
Genética na Escola, Valadares e colaboradores apresentaram um modelo didático baseado em flutuadores de piscina para o estudo
das alterações estruturais dos cromossomos
(VALADARES et al., 2014). No entanto, as
consequências das alterações cromossômicas
estruturais sobre o processo de segregação
meiótica não foram abordadas por aqueles autores. Em parte, isso é compreensível
quando se considera a própria natureza dos
materiais utilizados nos modelos, o que dificulta a simulação de fenômenos como, por
exemplo, a formação da figura quadrirradial
típica das translocações recíprocas na metáfase I da meiose, ou da alça de deleção nas
deleções intersticiais, a qual é observada na
prófase I da meiose. Desse modo, a utilização
de modelos didáticos alternativos pode constituir-se numa valiosa ferramenta pedagógica
na elucidação do conteúdo apresentado em
sala de aula sobre alterações cromossômicas
estruturais e, sobretudo, suas repercussões
deletérias na formação dos gametas.
Nesse sentido, a seguinte proposta visa
apresentar um modelo didático baseado
em massa de modelar para a compreensão
dos mecanismos envolvidos na ocorrência
das alterações cromossômicas estruturais
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e, principalmente, suas consequências para
a formação dos gametas durante a meiose.
Esta atividade foi originalmente realizada
com estudantes de nível superior. Porém, em
virtude da sua simplicidade, baixo custo e facilidade de aquisição do material necessário,
pode ser facilmente adaptada para os demais
níveis de ensino.

MATERIAL
• Massa de modelar com cores diversas.
• 5 fichas por grupo de estudantes, contendo o procedimento para a esquematização
das diferentes alterações cromossômicas e
das consequências observadas na meiose.

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE
Idealmente, é aconselhável que o docente já
tenha trabalhado o assunto de maneira teórica, antes de aplicar a atividade.
A turma deve ser divida em grupos. Os grupos deverão usar as massas de modelar para
representar os cromossomos, as alterações
que eles podem sofrer e as consequências
das alterações na meiose. As massas de cores
iguais (ou uma mesma combinação de cores)
serão utilizadas para representar os pares de
cromossomos homólogos. Devem ser distribuídas, para cada grupo, as fichas que orientam a formação das principais mutações cromossômicas e as questões que orientarão a
discussão de cada uma delas. As respostas a
estas perguntas são fornecidas ao final do artigo, juntamente com as figuras ilustrativas,
as quais orientarão o professor na aplicação
da atividade.
A representação dos centrômeros pode ser
feita com pedaços de massa de cores diferentes. Estes devem ser posicionados de modo
a representar a morfologia cromossômica
requerida em cada um dos modelos trabalhados.

PROCEDIMENTO
1. Deleção Intersticial
1a. Usar massa de modelar para representar um par de cromossomos homólogos
submetacêntrico em interfase. Cada cromossomo deve ser formado por quatro
segmentos de cores diferentes. Repre-
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sentar os centrômeros com massa de
modelar.
1b. Simular a formação de uma deleção intersticial de um segmento presente em
um dos homólogos. Idealmente, por se
tratarem de cromossomos interfásicos,
os mesmos devem ser dispostos distantes um do outro e organizados de forma
não emparelhada. Essas orientações se
aplicam às demais alterações estruturais
que serão simuladas com os cromossomos em interfase.
1c. Representar a duplicação dos cromossomos. Nessa etapa cada cromossomo deve ser representado como sendo
constituído por duas cromátides-irmãs
unidas entre si ao nível do centrômero
(correspondente ao centrômero visível
na microscopia óptica). Lembrar que a
região centromérica também se duplica
junto com os cromossomos. Por isso, no
cromossomo duplicado, cada cromátide
possui um centrômero. As cromátides
do cromossomo permanecem unidas
justamente pelos centrômeros (que são,
portanto estruturas duplas). Confeccionar essas novas cromátides seguindo
a mesma sequência de cores presentes
nos cromossomos interfásicos originais,
unindo-as posteriormente a esses cromossomos na altura do centrômero.
1d. Representar o emparelhamento dos cromossomos homólogos durante a prófase
I da meiose de modo que os segmentos
de mesma cor nos dois cromossomos fiquem justapostos.
1d. Discutir com os colegas e responder:
I. Qual a configuração que os cromossomos com deleção intersticial formam
com o emparelhamento na meiose?
2. Permuta desigual
2a. Organizar um par de cromossomos homólogos formados por cinco segmentos
de cores diferentes.
2b. Posicionar o centrômero para que os
cromossomos assumam uma morfologia
submetacêntrica. Representar o centrômero com massa de modelar.

2c. Representar a duplicação dos cromossomos. Com a duplicação do cromossomo,
o centrômero também duplica.
2d. Emparelhar os cromossomos de modo
que os centrômeros fiquem desalinhados
entre si. Idealmente, o último segmento
das cromátides irmãs de um dos cromossomos duplicados deve ficar paralelo ao
penúltimo segmento das cromátides não
irmãs do outro cromossomo homólogo.
2e. Simular a ocorrência de uma permuta
(recombinação) envolvendo esses últimos segmentos nos braços longos das
cromátides não irmãs dos cromossomos
homólogos. Apenas uma cromátide em
cada cromossomo homólogo se envolverá na permuta, ficando as demais inalteradas.
2f. Simular a disjunção das cromátides
irmãs em cada um dos cromossomos
duplicados após a permuta. Cada um
dos cromossomos-filhos resultantes da
disjunção ocorrida na anáfase II estará
presente em um gameta distinto ao final
da meiose.
2g. Discutir com os colegas e responder as
seguintes perguntas:
II. Qual a consequência da ocorrência
da permuta desigual?
III. Os rearranjos cromossômicos decorrentes desse processo são do tipo
balanceado ou não-balanceado?
3. Inversão Pericêntrica
3a. Representar um par de cromossomos
homólogos de morfologia meta ou submetacêntrica utilizando uma mesma cor
de massa de modelar.
3b. Simular duas quebras em um dos cromossomos homólogos: uma ocorrendo
no braço longo, imediatamente abaixo
do centrômero, e outra na região situada
abaixo do telômero do braço curto.
3c. Inverter em 180º o segmento contendo
o centrômero antes do mesmo ser religado ao cromossomo. Colocar o cromossomo que sofreu a inversão pericêntrica
ao lado do seu homólogo normal, para
comparação.
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3d. Discutir com os colegas e responder as
seguintes perguntas:

mólogos seguem juntos para a mesma
célula-filha.

IV. Em relação à posição do centrômero,
qual passa a ser a morfologia do cromossomo no qual ocorreu a inversão
pericêntrica?

4i. Discutir com os colegas e responder as
seguintes perguntas:

V. Caso o segmento invertido não envolvesse o centrômero (inversão paracêntrica), também seria esperada
alguma consequência sobre a morfologia cromossômica? Com base em
sua resposta, qual tipo de inversão
seria mais fácil de detectar por técnicas de coloração convencional, a
pericêntrica ou a paracêntrica?

VII. Os gametas produzidos a partir da
segregação adjacente-1 e adjacente-2 serão geneticamente balanceados ou não-balanceados? Quais os
tipos de mutações cromossômicas
presente nesses gametas?

4. Translocação simples e recíproca

5. Translocação Robertsoniana
(fusão cêntrica)

4a. Representar dois cromossomos heterólogos em interfase, construídos com
massas de coloração distinta. Para cada
um dos cromossomos, os estudantes deverão fazer o homólogo correspondente
de mesma cor e reservar.

5a. Esquematizar dois pares de cromossomos homólogos (um acrocêntrico pequeno e outro acrocêntrico médio) com
massas de cores diferentes, simulando os
cromossomos 21 e 14.

4b. Promover a troca de segmentos entre os
cromossomos heterólogos de modo a reproduzir uma translocação simples.
4c. Esquematizar uma translocação recíproca entre esses mesmos cromossomos.
4d. Representar a duplicação dos cromossomos.
4e. Simular o emparelhamento entre os cromossomos homólogos normais e os cromossomos resultantes de translocação
recíproca durante a metáfase I da meiose, reproduzindo a configuração quadrirradial (em cruz) característica.
4f. A partir da configuração quadrirradial,
simular a segregação alternada durante
a anáfase I, onde uma das células-filhas
receberá os dois cromossomos normais,
enquanto que a outra célula-filha, os
dois cromossomos translocados.
4g. A partir da configuração quadrirradial,
simular a segregação adjacente-1, na qual
os centrômeros homólogos separam-se
durante a anáfase I.
4h. Simular a segregação adjacente-II, que é
mais rara e na qual os centrômeros ho-
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VI. Os gametas, produzidos a partir da
segregação alternada na anáfase I,
serão geneticamente balanceados
ou não-balanceados?
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5b. Separar um componente de cada par de
homólogos e representá-los em interfase, reservando os outros dois cromossomos de cada par. Realizar duas quebras, sendo uma imediatamente abaixo
do centrômero, no braço longo do cromossomo 21 e outra no braço curto do
cromossomo 14. Em seguida, o braço
longo do cromossomo 21 deve ser ligado ao braço curto do cromossomo 14 na
altura da quebra. Os demais segmentos
gerados após as quebras e religação dos
cromossomos devem ser eliminados.
5c. Representar a duplicação dos cromossomos.
5d. Simular a segregação durante a anáfase
I da meiose de modo que uma célula receba os cromossomos normais e a outra
célula o cromossomo fusionado.
5e. Promover a separação dos cromossomos durante a anáfase I de forma que
uma das células-filhas receba o cromossomo fusionado juntamente com o cromossomo 21 normal, enquanto que a
outra célula-filha herde o cromossomo
14 normal.

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540
5f. Discutir com os colegas e responder as
seguintes perguntas:
VIII. Os gametas, gerados a partir da
segregação meiótica proposta no
item 5d, serão geneticamente balanceados ou não-balanceados?
Quantos cromossomos haverá
em cada um?
IX.

Caso o gameta com o cromossomo fusionado se envolva numa
fecundação com um gameta normal, o indivíduo resultante será
fenotipicamente alterado? Qual
será o número de cromossomos
presentes no complemento diploide desse indivíduo?

X.

Os gametas, gerados a partir da
segregação meiótica proposta no
item 5e, serão geneticamente balanceados ou não-balanceados?
Quais seriam as consequências

caso esses gametas venham a se
envolver em processos de fecundação com gametas normais?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo proposto apresenta-se como uma
rica ferramenta didática permitindo a compreensão de um tema que, muitas vezes, é de
difícil visualização prática. Nesta perspectiva, o método explora a imaginação tanto por
parte do professor quanto dos alunos, ocasionando um exercício de fixação e aprendizado
facilitado. Vale a pena ressaltar que, além de
possuir um baixo custo e utilizar materiais
de fácil acesso, a atividade pode ainda ser readaptada conforme o público alvo a ser atingido, atendendo as necessidades dos diferentes
níveis educacionais trabalhados.

RESPOSTAS
1. Deleção Intersticial – representada na
Figura 1 abaixo.

Figura 1.
Representação da deleção
intersticial na interfase (1a e
1b) e emparelhamento dos
cromossomos homólogos após
deleção na prófase I (1c).

Sociedade Brasileira de Genética

143

MATERIAIS DIDÁTICOS
Questão I. O emparelhamento entre o cromossomo normal e o seu homólogo, que
sofreu a deleção intersticial, leva à formação da alça de deleção. O centrômero
está representado por massa de modelar
branca. Lembrar que ele é duplo, pois cada
um dos cromossomos possui sua região
centromérica, que também é duplicada
junto com a duplicação dos cromossomos.
(a) cromossomo normal; (b) cromossomo com deleção intersticial; (c) Ambos
os cromossomos (normal e com deleção)
duplicam em interfase; com o emparelhamento dos cromossomos na prófase I da
meiose, uma alça de deleção é formada.
Essa estrutura, que engloba a região parcialmente monossômica do cromossomo

normal, permite que os segmentos correspondentes nos dois cromossomos possam
ser adequadamente justapostos durante a
prófase I.
2. Permuta desigual – representada na Figura 2 abaixo
Questão II. A permuta desigual resulta na
formação simultânea de cromossomos-filhos que terão duplicação e deleção do
mesmo segmento cromossômico (cromossomos 2 e 3 da Figura 2c).
Questão III. Uma vez que na duplicação
há ganho e na deleção perda de material
genético, esses rearranjos são do tipo não-balanceado.

Figura 2.
Ocorrência de permuta desigual
na prófase I da meiose (2a-b).
Os gametas que herdarão cada
um dos cromossomos-filhos,
após a disjunção na anáfase II,
são representados em 2c.
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3. Inversão Pericêntrica – representada na
Figura 3 abaixo.
Questão IV. O cromossomo que sofreu a
inversão pericêntrica, nesse caso específico, passa a ser acrocêntrico (Figura 3c).
Contudo, a depender dos locais em que
as quebras aconteçam, também é possível
que a morfologia cromossômica mude de
meta para submetacêntrica.
Questão V. As inversões paracêntricas, por
não envolverem o centrômero, não mo-

dificam a morfologia cromossômica, podendo ser identificadas apenas por meio
de técnicas específicas de bandeamento
cromossômico, a exemplo do bandeamento G. Já as inversões pericêntricas,
naqueles casos em que resultam na modificação drástica da morfologia cromossômica, podem ser detectadas até mesmo
por técnicas de coloração sólida dos cromossomos (coloração com Giemsa, por
exemplo).

Figura 3.
Ocorrência de inversão
pericêntrica em um
cromossomo de morfologia
metacêntrica. Para efeito de
comparação da morfologia de
ambos, o homólogo normal
correspondente é mostrado ao
lado do cromossomo que sofreu
inversão.

4. Translocação simples e recíproca – representada na Figura 4 abaixo
Questão VI. Os gametas, gerados a partir da
segregação alternada, um deles contendo
os dois cromossomos normais e, o outro,
os dois envolvidos na translocação, serão
geneticamente balanceados (Figura 4e1).
No último caso, toda a informação genética presente nos cromossomos normais
permanece conservada nos cromossomos
translocados, embora reorganizada numa
configuração diferente. Se preferir, o pro-

fessor poderá pedir aos alunos que simulem a disjunção das cromátides irmãs dos
cromossomos duplicados na anáfase II da
meiose. Na Figura 4 são representados os
dois tipos de gametas gerados após essa
etapa (Figura 4e2), lembrando que os outros dois gametas gerados nesse processo,
cada um idêntico aos mostrados em 4e2,
são omitidos.
Questão VII. Os gametas gerados a partir
da segregação adjacente-1 e adjacente-2
serão todos não balanceados, contendo
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tanto segmentos cromossômicos nulissômicos quanto dissômicos (Figuras 4f1
e 4g1). No caso da segregação adjacente-2 essas mutações cromossômicas são
ainda mais graves, uma vez que os segmentos dissômicos e nulissômicos são
mais extensos que os dos gametas resultantes da segregação adjacente-1. Se preferir, o professor poderá pedir aos alunos

que simulem a disjunção das cromátides
irmãs dos cromossomos duplicados na
anáfase II da meiose. Na Figura 4 são
representados os quatro tipos de gametas gerados após essa etapa (Figura 4f2
e 4g2), lembrando que os outros quatro
gametas, gerados nesse processo, cada
um idêntico aos mostrados em 4f2 e 4g2,
são omitidos.

Figura 4.

5. Translocação Robertsoniana (fusão cêntrica) representada na Figura 5 abaixo
Questão VIII. Os gametas gerados serão geneticamente balanceados, sendo que um
tipo terá os cromossomos 14 e 21 livres (n
= 23) e, o outro, o cromossomo fusionado [n = 22, t(14;21)] (Figura 5d1). Embora haja eliminação de material genético
durante a translocação robertsoniana, o
cromossomo fusionado t(14;21) é geneticamente balanceado, uma vez que as múltiplas cópias de genes de RNA ribossômico
146
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presentes nos braços curtos dos cromossomos acrocêntricos estarão preservadas nos
cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22 normais.
Se preferir, o professor poderá pedir aos
alunos que simulem a disjunção das cromátides irmãs dos cromossomos duplicados na anáfase II da meiose. Na Figura 5
são representados os dois tipos de gametas
gerados após essa etapa (Figura 5d2), lembrando que os outros dois gametas, gerados nesse processo, cada um idêntico aos
mostrados em 5d2, são omitidos.

Representação com
translocação simples e recíproca
durante a interfase (4a-c) e suas
consequências para o processo
de segregação cromossômica na
meiose (4d-f2).
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Figura 5.
Representação de translocação
robertsoniana (fusão cêntrica)
durante a interfase (5a-c)
e suas consequências para
o processo de segregação
cromossômica na meiose (5d1e2).

Questão IX. Nesse caso, o zigoto seria geneticamente balanceado e o indivíduo resultante de seu desenvolvimento não teria
fenótipo sindrômico. O complemento
diploide das células somáticas desse indivíduo, no entanto, seria diferente do cariótipo padrão da espécie humana, sendo
composto por 45 cromossomos: 2n = 45,
XX ou XY, t(14;21).
Questão X. Ambos os gametas serão não-balanceados, seja por apresentarem excesso
ou perda de informação genética (Figura
5d). Caso o gameta que contém o cromossomo 21 livre junto com o cromossomo
fusionado (portanto, parcialmente dissômico para o braço longo do cromossomo
21) se envolva em fecundação, o indivíduo
resultante terá uma trissomia parcial do
braço longo do cromossomo 21, situação
clinicamente conhecida como Síndrome
de Down por translocação, cujo cariótipo
será: 2n = 46, XX ou XY, t(14;21). Já o

gameta nulissômico para o cromossomo
21 (n = 22, -21) será inviável, uma vez que
o zigoto resultante do seu envolvimento
num processo de fecundação será monossômico para o cromossomo 21 (cariótipo
2n = 45, XX ou XY, -21), o que é incompatível com o desenvolvimento normal. Se
preferir, o professor poderá pedir aos alunos que simulem a disjunção das cromátides irmãs dos cromossomos duplicados
na anáfase II da meiose. Na Figura 5 são
representados os dois tipos de gametas
gerados após essa etapa (Figura 5e2), lembrando que os outros dois gametas gerados nesse processo, cada um idêntico aos
mostrados em 5e2, são omitidos.

REFERÊNCIAS
VALADARES, L. B. V.; PEREIRA, A. O.;
ALMEIDA, C. S. Morfologia cromossômica
e alterações estruturais: um modelo didático.
Genética na Escola, v. 9, n. 1, p. 20-29, 2014.

Sociedade Brasileira de Genética

147

MATERIAIS DIDÁTICOS

Síntese
Proteica:

um software
para entender
como ocorre
o processo
de produção
de proteínas

Érica Rodrigues dos Santos1, Eduardo Galembeck2
1

2

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PECIM),
Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual, Universidade Estadual de Campinas.
Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP

Autor para correspondência: erica_rds@yahoo.com.br

148

Genética na Escola | Vol. 11 | Nº 2 | 2016

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

P

ara auxiliar no ensino e aprendizagem de Genética, neste artigo é apresentado
como material didático um software educacional que tem por objetivo
mostrar, de uma forma interativa, como o processo de síntese de proteínas
ocorre em células eucarióticas. Como este é um mecanismo dinâmico e de
difícil representação em imagens estáticas, a abordagem interativa presente no
software, por meio de duas animações, é uma alternativa promissora para facilitar
a compreensão do tema. Além disso, trata-se de um objeto virtual que pode
ser visualizado online e ser baixado na maioria dos computadores e dispositivos
móveis atuais, permitindo que seja utilizado na sala de aula e nos mais diversos
lugares.
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CONTEXTO

A

importância do processo de síntese
de proteínas, também denominado
tradução gênica ou síntese proteica, reside
no fato de que ele dá origem às proteínas,
substâncias que, além de serem essenciais
na constituição da estrutura de um ser vivo,
atuam no comando e na regulação de processos vitais do corpo.
As proteínas apresentam um leque tão
grande de propriedades e funções, que muitas vezes passam despercebidas por nós.
Moléculas como as enzimas, a hemoglobina, certos hormônios, o colágeno dos ossos,
nossos tendões e nossa pele, são proteínas
ou apresentam proteínas em sua constituição. Funções como a enzimática, hormonal,
defesa, nutrição, coagulação e transporte
de nutrientes, também são desempenhadas
por proteínas.
Em resumo, estas moléculas são a essência
de um organismo vivo. Mas, como esta essência é produzida?
As proteínas são longas cadeias de aminoácidos (cadeias polipeptídicas) que têm
sua produção determinada por trechos de
DNA, os genes. Em células eucarióticas,
dentro do núcleo, genes são transcritos em
moléculas de RNA mensageiro que são levadas para o citoplasma, onde são traduzidas em proteínas nos ribossomos.
Síntese proteica também é um dos assuntos
contemplados nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) do Ensino Médio, estando inserido dentro da unidade temática
“Identidade dos seres vivos”, a qual entre
outras coisas busca estabelecer relação entre DNA, código genético, fabricação de
proteínas e determinação das características dos organismos.
Portanto, entender o processo de síntese
de proteínas permite ao estudante compreender como as informações presentes no
DNA determinam a produção de proteínas
e, consequentemente, das características de
um ser vivo, as quais são transferidas de
uma geração para outra.
Mas, compreender este processo não é uma
tarefa fácil, por tratar-se de um mecanismo dinâmico e complexo. Uma alternativa
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promissora a isso é o uso de animações. A
literatura indica que as animações são mais
eficazes do que as imagens estáticas para a
representação de processos dinâmicos, visto que elas podem apresentá-los de forma
explícita, já que incluem tanto informações
estruturais quanto temporais. Contudo,
as mesmas características que distinguem
uma animação de gráficos estáticos e as
permitem mostrar num evento dinâmico
de forma explícita, também podem representar vários desafios de processamento
de informações para os alunos, como por
exemplo, relembrar de quadros anteriores.
Isso pode implicar na sobrecarga de processamento mental, resultando assim no negligenciamento de informações relevantes.
A alternativa sugerida para evitar esta sobrecarga é dar ao usuário o controle sobre
a exibição da animação, permitindo que ele
varie características tais como a velocidade, direção e continuidade da apresentação
da animação e assim beneficie sua própria
capacidade de processamento de informações.
Por outro lado, estudos mostraram que ao
utilizar uma animação apresentando mudanças, infelizmente os alunos raramente
escolheram fazer pausas nos quadros que
eram de maior relevância para a sua tarefa de aprendizagem, sugerindo assim que o
controle do usuário sobre a animação precisa ser guiado até certo ponto, de modo
que as estratégias de interrogatório destes
sejam mais produtivas.
Tendo em vista a potencialidade de animações com estas duas características de
facilitar a aprendizagem de processos dinâmicos, neste artigo é apresentado como material didático o software Síntese Proteica.
Nele há duas animações sobre o tema síntese proteica: uma que possui botões para o
usuário controlar a velocidade da animação
e fazer pausas; e outra que apresenta o processo em etapas, funcionando assim como
um interrogatório em que o usuário precisa
interagir com a animação para visualizar o
processo de montagem de uma proteína.
Além disso, são apresentadas sugestões de
como o software e estas duas animações podem ser utilizadas na sala de aula.
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APRESENTAÇÃO DO
SOFTWARE E SUGESTÕES
DE USO NA SALA DE AULA
O software Síntese Proteica (Fig. 1) foi elaborado pelos autores com o auxílio de colaboradores do Laboratório de Tecnologia
Educacional (LTE), localizado no Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual da
Unicamp. Este material foi planejado dentro do projeto EMBRIAO, financiado pelo
MEC para a produção de materiais didáticos
voltados ao Ensino Médio. Ele está disponibilizado pelo mesmo no Portal do Professor
(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=29537) e pelo LTE na Biblioteca Digital de Ciências (BDC) (http://

www.bdc.ib.unicamp.br/bdc/index.php)
desde outubro de 2009. Além de computadores, ele está disponível também para tablets
e smartphones com sistemas operacionais
iOS na Apple Store, para Android no Google
Play, e para Windows Phone na loja online da
Microsoft.
Portanto, para utilizá-lo em sala de aula, o
professor pode fazer o download gratuito
tanto nos computadores da sala de informática (caso a escola possua), como também
pedir para que cada aluno o baixe em seus
smartphones, tablets ou notebooks.
O software é dividido em três telas principais: Introdução; Síntese Proteica; e Animação.

Figura 1.
Capa do software Síntese
Proteica.

Tela Introdução
A tela Introdução (Fig. 2) contém um texto que apresenta brevemente ao usuário a
importância do processo de síntese proteica
para os seres vivos. Ela representa, portanto,

um organizador prévio mais geral que tem
por função inserir o usuário no tema do software, permitindo que ele consiga localizar
este processo dentro do contexto celular e
também reconheça a importância deste para
sua própria vida.
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Sugestão de uso
Na sala de aula, se o professor utilizar este
software como principal material didático
para ensinar síntese proteica, recomenda-se
que cada aluno faça uma leitura individual
do texto de introdução como primeira atividade ao iniciar a visualização desse material.
Ao final desta leitura, é importante que o
professor faça uma discussão coletiva relembrando conceitos como: os tipos de proteínas presentes em um ser vivo (estruturais,
enzimáticas e hormonais), dando exemplos e
mostrando suas funções e importância; sua
constituição (sequência de aminoácidos); e
como se inicia na célula o processo que desencadeia em sua síntese, desde o mecanismo
de transcrição do DNA em RNA mensageiro. Para isso, o professor pode apresentar aos
estudantes a seguinte pergunta:
Como nossas proteínas podem ser produzidas a partir da informação contida em nosso
DNA?

Para responder tal pergunta o professor
pode resgatar os conceitos básicos já trabalhados com os alunos e que são requisitos necessários para a compreensão do que
será apresentado nesse recurso educacional
como: diferenças entre DNA e RNA, principalmente a presença de Uracila no RNA e
a complementaridade das bases no DNA e
no RNA.
Para explicar tais conceitos, pode ser feito
um esquema simples na lousa, começando
desde o DNA até chegar ao RNA mensageiro. É importante que ao fim dessa revisão os alunos entendam a importância das
proteínas e do processo de produção destas
moléculas para sua vida. Além disso, deve
ficar claro também que o RNA mensageiro produzido carrega a informação copiada
do DNA para a produção de uma proteína
e que a animação, a qual será vista a seguir,
mostra como esta proteína é produzida a
partir desta informação.

Figura 2.
Tela Introdução.

Tela Síntese Proteica
A tela Síntese Proteica (Fig. 3) apresenta uma animação interativa que requer do
usuário ler os textos e arrastar os componentes que participam da síntese proteica,
completando assim as etapas do processo.
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O objetivo desta atividade é de que o usuário simule a montagem de um pequeno
polipeptídio, clicando, arrastando e posicionando os componentes que lhe são requeridos por meio das instruções presentes
nas caixas de textos.
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Figura 3.
Tela Síntese Proteica.

Ao longo desta atividade, o usuário interage
com modelos dos principais componentes
que participam da síntese proteica (RNA
mensageiro, RNAs transportadores, RNA
ribossomal e fator de liberação) para realizar
as etapas deste processo (Início, Alongamento e Finalização) e assim montar o pequeno

polipeptídio. Para isso, os textos que são
apresentados ao longo da interação fornecem
informações que ajudam os usuários a realizarem as atividades que lhe são requeridas
para a montagem do polipeptídio, simulando
o processo que ocorre dentro de uma célula,
como mostram as imagens a seguir:

Encontrar no RNA mensageiro o códon
no qual tem início a síntese da proteína.

Sociedade Brasileira de Genética

153

MATERIAIS DIDÁTICOS
Associar as subunidades do RNA ribossomal,
montando assim o ribossomo.

Posicionar o RNA transportador inicial.
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Adicionar os RNAs transportadores que completam a sequência de
códons do RNA mensageiro na fase de alongamento do polipeptídio.

Posicionar o fator de liberação ao encontrar o códon de finalização
(Stop códon) na fase de finalização da síntese.
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Esta interação, portanto, representa um interrogatório no qual o aluno pode consultar
seus conhecimentos prévios, como também
construir o conhecimento por meio de consultas aos textos. Para isso, ele pode rever os
textos de instrução clicando no botão Ajuda
(botão amarelo com interrogação) presente
na tela interativa.
Sugestão de uso
Diante das características desta tela, o professor pode utilizá-la tanto a título de revisão
sobre o tema, permitindo assim que os alunos
montem o polipeptídio como forma de exercício, mas também como principal material
didático para ensinar este assunto, pois assim
os alunos podem estudar de forma mais ativa.
Os erros cometidos ao longo da interação se
caracterizarão como um momento individual
de reflexão e investigação. O processo mostrado desta forma também reduz a sobrecarga mental daquele aluno que não conhece as
etapas mais importantes deste processo.
No caso da escolha pela segunda opção (utilizar como principal material didático), o pro-

fessor pode instruir os alunos a visualizarem
logo após a leitura e discussão do texto de
introdução, pois assim eles já terão em mente
que uma proteína é uma cadeia de aminoácidos e que, a partir da interação com esta tela,
eles descobrirão como essa cadeia é produzida.
Para esta interação, sugere-se que seja determinado um período de aproximadamente 15
minutos. Ao fim deste período, deve-se distribuir aos alunos o questionário presente no
item Avaliação e dar a eles mais 15 minutos
para que respondam. Para isso, eles poderão
realizar novamente a interação para tirarem
possíveis dúvidas e também visualizar a tela
Animação, pois nela o processo é apresentado continuamente.

Tela Animação
A tela Animação (Fig. 4) apresenta o mesmo
processo mostrado na tela Síntese Proteica,
porém em uma animação com legenda e contínua, que pode ser controlada pelo usuário
através dos botões Iniciar, Parar, Seguir e
Voltar.

Figura 4.
Tela Animação.

O objetivo desta tela é permitir que o usuário controle a visualização da animação,
pois como citado anteriormente, este controle diminui a sobrecarga mental do usu-
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ário, pois permite que ele acompanhe a
animação em seu tempo e que possa voltar
ou avançar para quadros nos quais possui
maior dificuldade.
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Sugestão de uso

PERGUNTAS

Seguindo a sequência de visualização do software na sala de aula (Introdução seguida da
tela Síntese Proteica), a tela Animação seria a
última a ser vista. Isto porque, após conhecer
as etapas relevantes do processo de síntese de
uma proteína na tela Síntese Proteica, o aluno saberá em que momentos fazer pausas na
animação contínua.

1. O que é uma proteína e quais funções destas moléculas são apresentadas no texto
de introdução?

Outra sugestão é que o professor apresente
esta animação no data show para explicar
possíveis dúvidas dos alunos durante a correção da avaliação.

AVALIAÇÃO
Como forma de avaliação, após o termino
dos 15 minutos de visualização da tela Síntese Proteica, sugerimos o uso do questionário a seguir para ser respondido pelos alunos
com consulta ao software. Refletir sobre tais
perguntas garante que o estudante, ao realizar a atividade, perceba se considerou todos
os aspectos relevantes do processo de síntese proteica e se entendeu seus principais
conceitos e passos. Após ter o questionário
respondido, a discussão das respostas com
os alunos ajuda a esclarecer dúvidas persistentes.

2. Nomeie os componentes participantes do
processo de síntese proteica que estão representados nas animações.
3. A fita de RNA mensageiro presente na
animação apresenta sete códons (trincas
de bases). Qual deles (primeiro, segundo,
terceiro...sétimo) é o códon de iniciação?
4. Qual é a cor da bolinha que representa
o aminoácido transportado pelo RNA
transportador inicial?
5. A fita de RNA mensageiro presente na
animação apresenta sete códons (trincas
de bases). Qual deles (primeiro, segundo,
terceiro...sétimo) é um códon de finalização (Stop códon)?
6. Qual é a sequência de aminoácidos que
constitui o polipeptídio sintetizado na
animação? (Escreva apenas as inicias dos
nomes dos aminoácidos, como apresentado nas animações).

RESPOSTAS
1. Uma proteína é uma longa cadeia de aminoácidos cuja produção é determinada
por um trecho de DNA, o gene. As funções desempenhadas por estas moléculas
citadas no texto de introdução são: enzimática, hormonal, defesa, nutritiva, coagulação e transporte de nutrientes.
2. Ribossomo, composto por subunidades
maior e menor; RNA mensageiro; RNAs
transportadores; e Fator de Liberação.
3. Segundo.
4. Azul.
5. Sexto.
6. Met Val Tir Phe.
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N

esta proposta apresentamos, em um contexto de Genética da conservação,
um método simples para o estabelecimento de áreas prioritárias para
conservação da variabilidade genética, possibilitando aos estudantes de graduação
ou pós-graduação perceber a importância de utilizar métodos matemáticos e
computacionais para delinear estratégias de conservação da biodiversidade. O
exemplo utilizado para o exercício diz respeito à utilização de métodos para
o estabelecimento de populações prioritárias para a conservação, de uma
espécie hipotética de plantas no Cerrado, levando-se em consideração também
o nível de antropização em diferentes regiões do bioma. Para estudantes mais
avançados ou em cursos nos quais seja possível uma integração entre Genética
e Bioestatística, foi proposto um script na plataforma computacional “R” para
realizar os procedimentos apresentados.
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FUNÇÃO PEDAGÓGICA

C

olocar o estudante em contato com novos aspectos conceituais e metodológicos na área da Biologia da Conservação,
utilizando dados genéticos obtidos por marcadores moleculares, a fim de estabelecer estratégias de conservação da biodiversidade.
Mais especificamente, é importante que o
estudante compreenda que: 1) existem métodos objetivos para estabelecer prioridades
de conservação utilizando procedimentos
matemáticos e estatísticos, ao invés de usar
estratégias oportunistas ou simplesmente
baseadas em uma percepção subjetiva da
importância da biodiversidade; 2) esses métodos podem ser utilizados para analisar a
biodiversidade em diferentes níveis da hierarquia biológica, desde o nível de genótipos
(alelos) até o nível de espécies ou características da paisagem e do ecossistema, permitindo construir “redes” ou “conjuntos” de unidades espaciais (populações, locais, regiões
etc) que permitam representar ou conservar
a diversidade biológica com maior eficiência
e o menor custo possível.

PROBLEMA PROPOSTO
Em função do crescente impacto das atividades
humanas e da consequente perda de diversidade em diversos níveis da hierarquia biológica,
passou a ser necessário estabelecer prioridades
para a conservação. De modo geral, o objetivo
é encontrar soluções que permitam conservar
a biodiversidade no nível de alelos nas populações para tentar garantir sua persistência
com o menor custo possível, sem restringir o
desenvolvimento de atividades humanas (tais
como agricultura, criação de empreendimentos ou expansão urbana) que são consideradas
igualmente importantes para o bem-estar ou
qualidade de vida da espécie humana.
Conservar a biodiversidade é importante
por uma série de razões, indo desde questões éticas, morais e filosóficas, até razões
mais operacionais sob o ponto de vista mais
“utilitarista”, com as quais a conservação (de
recursos genéticos, por exemplo) pode ser
importante para a persistência da própria espécie humana, fornecendo produtos naturais
que podem ser importantes para a indústria
farmacêutica ou alimentícia, ou provendo diversos serviços ecossistêmicos.
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A variabilidade em nível genético-molecular,
frequentemente observada ou avaliada em
nível de populações, é importante já que
populações com elevada diversidade genética têm mais chances de persistir diante de
mudanças no ambiente. Ao mesmo tempo,
essa variabilidade genética pode estar ligada
a funções biológicas da espécie que podem,
por exemplo, ser importantes em um contexto de melhoramento genético. Assim, nesse
contexto, surgiu, a partir da década de 1980,
uma nova área dentro da Genética, a chamada Genética da Conservação.
Assumindo que é importante conservar a variabilidade genética, mas ao mesmo tempo,
essa variabilidade não é constante ao longo da
distribuição geográfica da espécie (um fenômeno conhecido dos geneticistas desde o início do século XX), podem ser utilizados procedimentos de planejamento sistemático
em conservação (SCP, do inglês “Systematic Conservation Planning”) (MARGULES;
PRESSEY, 2000) para estabelecer qual o
menor conjunto de populações necessário
para conservar (ou representar) a variabilidade genética conhecida para uma dada espécie. Essas populações passariam a ser prioritárias tanto para estratégias de conservação
“in situ”, orientando a criação de reservas
biológicas em áreas prioritárias, quanto para
estratégias de conservação “ex-situ”, direcionando a coleta de material biológico para
montagem de coleções de germoplasma
(DINIZ-FILHO et al., 2012).
Imagine-se que, para a região do Cerrado no
Brasil Central (Figura 1), foram amostradas
10 populações de uma espécie de planta com
potencial de utilização (por exemplo: frutíferas e medicinais), e que essa amostragem
é suficiente para conhecer a maior parte da
variabilidade genética da espécie. Os indivíduos dessas 10 populações foram avaliados
para um marcador microssatélite (um
lócus), exibindo um total de 8 alelos (A1 a
A8). A presença ou ausência de cada um dos
alelos em cada população está representada
como valores de 1 (um) ou 0 (zero), respectivamente, como descrito na Tabela 1. O valor
de 1 é colocado na tabela se, pelo menos, um
indivíduo da população possui o alelo (ou
seja, se a frequência do alelo é diferente de
zero na população). Não importa, em um

Biologia da Conservação: “É
uma ciência multidisciplinar que foi
desenvolvida como resposta à crise
com a qual a diversidade biológica
se confronta atualmente”. Tem
como um dos objetivos principais
entender os efeitos da atividade
humana sobre as espécies e
desenvolver abordagens práticas
para prevenir a extinção de
espécies (SOULÉ, 1985).

Genética da conservação:
“O uso das análises genéticas
moleculares para elucidar aspectos
da biologia das espécies relevantes
para a conservação” (FRANKHAM
et al., 2008).

Planejamento sistemático
em conservação – área
da Biologia da Conservação
que procura sistematizar os
procedimentos para estabelecer
prioridades para conservação,
usualmente em um contexto
geográfico. O objetivo é
estabelecer quais as regiões
ou locais prioritários para tal
sistematização a partir de dados de
biodiversidade existentes nesses
locais, em geral maximizando
a complementaridade entre
esses locais (ou seja, evitando
ao máximo a repetição de
características) (MARGULES;
PRESSEY, 2000).

Coleções de germoplasma:
As coleções são compostas
por conjuntos de indivíduos
representativos da variabilidade
genética da espécie que será o
objeto da conservação (BORÉM,
2009).
Biodiversidade: “Diversidade
biológica significa a variabilidade
de organismos vivos de todas as
origens, compreendendo, dentre
outros, os ecossistemas terrestres,
marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos
ecológicos de que fazem
parte; compreendendo ainda a
diversidade dentro de espécies,
entre espécies e de ecossistemas.”
(MMA/CDB, 2000).

Marcadores microssatélites
– marcadores genéticos de regiões
microssatélites do genoma,
amplamente utilizados para
estudos genético-populacionais.

Recursos genéticos: “material
genético de valor real ou
potencial” (MMA/CDB, 2000).
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primeiro momento, se esses alelos se encontram em regiões neutras ou adaptativas do
genoma, uma vez que a metodologia pode
ser utilizada para qualquer região do genoma que apresente um marcador molecular
associado. O problema, objetivamente, é encontrar o menor número de populações que
forme um subconjunto que contenha todos
os alelos pelo menos uma vez.

ORIENTAÇÃO
PARA O PROFESSOR
O professor deve inicialmente apresentar
o contexto teórico da Genética da Con-

servação aos estudantes (ver, por exemplo,
FRANKHAM et al., 2008) e colocar o problema concreto apresentado neste trabalho
(i.e., qual o menor subconjunto de populações
necessário para representar toda a variabilidade genética, representada aqui pelo número
de alelos da população), utilizando os dados
da Tabela 1 e da Figura 1. É importante que,
em um primeiro momento, o professor certifique-se de que os estudantes compreendam
esse contexto e, mais importante, que entendam o significado do conjunto de dados da
Figura 1 e Tabela 1 (ou seja, 1 significa que o
alelo está presente, e 0, está ausente).

Figura 1.
Mapa base da região do Cerrado,
mostrando a localização de 10
populações de uma espécie
hipotética de planta para as
quais foram obtidos os dados
genéticos da Tabela 1. A região
em verde indica remanescentes
de vegetação natural de
Cerrado (com menor nível de
antropização).
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População Alelo 1

Alelo 2

Alelo 3

Alelo 4

Alelo 5

Alelo 6

Alelo 7

Alelo 8

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

3

1

1

1

0

1

0

0

1

4

0

0

1

0

0

0

1

1

5

1

1

1

0

1

0

0

0

6

1

1

1

1

0

0

0

0

7

0

1

1

1

1

0

0

0

8

0

0

1

1

0

0

0

0

9

0

0

0

1

1

1

0

1

10

0

0

0

1

1

1

0

1

Após apresentar o problema, sugere-se que o
professor não apresente de imediato o modo
de resolver o problema. É importante que
haja um tempo para que os estudantes tentem encontrar as soluções, inclusive porque
existem soluções alternativas e maneiras diferentes de resolver tal problema. O professor
pode sugerir diversas soluções (ver abaixo) e
deixar que os estudantes tentem executar algumas delas, avaliando a sua viabilidade.
Em seguida, o professor pode apresentar
algumas ideias gerais sobre como resolver o
problema. Por exemplo, será que alguma das
populações possui todos os alelos? Em caso
positivo, o problema já está resolvido (ou
seja, basta assegurar a persistência dessa população que todos os alelos estão representados). Esse não é o caso da Tabela 1, mas será
que existem combinações de duas-em-duas
populações, ou de três-em-três populações
que permitam representar todos os alelos? É
possível tentar achar todas as combinações
possíveis de populações, ou usar um método computacional para tentar, por exemplo,
1.000.000 de combinações, e tentar encontrar a solução usando uma estratégia de “força
bruta” (ver DINIZ-FILHO et al., 2016).
Existem métodos específicos que procuram
essas soluções usando métodos de inteligência artificial. Essas maneiras de resolver o
problema são extremamente eficientes, mas
implicam em um grande esforço computacional e, dependendo do tamanho do problema
(do tamanho da matriz de dados) podem
162
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levar muito tempo. Por outro lado, pode ser
utilizado um algoritmo bem mais simples,
apelidado de “guloso” (“greedy”, em inglês).
Esse algoritmo é rápido e fácil de ser compreendido, embora em situações complexas
não garantam que uma solução com o menor
número de populações seja encontrada. De
qualquer forma, para entender a lógica de
definir prioridade para conservação da variabilidade genética de modo heurístico e para
fins didáticos, esse algoritmo será apresentado na próxima seção.

SOLUÇÃO SEQUENCIAL
DO PROBLEMA
Após dar oportunidade aos estudantes para
discutirem e fazerem propostas de como solucionar o problema, segue a aplicação do algoritmo “guloso”. O primeiro passo é calcular
quantos alelos estão presentes em cada uma
das populações, somando-se as colunas da
Tabela 1, e estimando o “número de alelos”
em cada uma delas (Painel 1). Assim, pode
ser verificado, por exemplo, que a população 1
possui apenas 1 alelo, enquanto a população 3
possui 5 alelos. Como o objetivo é representar
todos os alelos com o menor número de populações, assume-se que a população 3 é a primeira a ser preservada (garantindo, portanto,
que os 5 alelos, A1, A2, A3, A5 e A8, estejam
representados). Se esses 5 alelos da população
3 já estão representados, podem ser excluídas
as colunas correspondentes a eles, restando,
portanto, os alelos A4, A6 e A7.

Tabela 1.
Dados de presença (1) e
ausência (0) de alelos de um
lócus de marcador microssatélite
em cada uma das 10 populações
indicadas da Figura 1.
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Repetindo o procedimento, e possível verificar que as populações 9 e 10 possuem alelos
que não são encontrados na população 3. Assim, a população 10 pode ser escolhida, considerando, por exemplo, que ela se encontra
um pouco mais próxima, geograficamente,
da população 3, que foi escolhida inicialmente. Com isso, está sendo formada uma “rede”
contendo duas populações (a população 3 e
a população 10) que apresentam, conjuntamente, todos os alelos exceto o alelo 7. Esse
alelo 7 só existe na população 4, que passa
a ser, portanto, a última população a ser in-

cluída na “rede” de populações prioritárias.
Com esse procedimento, é possível concluir
que 3 populações (3, 10 e 4) são suficientes
para representar, pelo menos uma vez, todos
os 8 alelos (Figura 2), e se o objetivo for, por
exemplo, montar uma coleção de germoplasma para conservar a variabilidade genética
avaliada por esses marcadores moleculares,
não é necessário coletar amostras nas 10
populações, bastam essas 3. Assim, torna-se possível minimizar o esforço de coleta e
o custo para maximizar o esforço de conservação.

Figura 2.
Representação da rede de
populações prioritárias para a
conservação da variabilidade
genética (círculos preenchidos)
obtida pelo algoritmo “greedy”,
na solução 1, a partir dos dados
descritos no Painel 1.
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Como sugestão, o professor pode pedir para
os estudantes que comecem a resolver o problema a partir da Tabela 1, esclarecendo o
algoritmo acima de forma simplificada, adotando os passos a seguir:

populações estão em regiões (marrons) com
alto nível de ocupação humana e que não seria viável manter populações naturais nessas
regiões pelo risco que elas têm em perder os
alelos pela deriva genética, por exemplo.

a) Calcular o número de alelos encontrados
em cada população (soma considerando
as colunas de cada população, que será o
número total de alelos);

A população que possui maior número de
alelos (população 3, com 5 alelos), encontra-se em uma região com elevada ocupação
humana, próxima ao Distrito Federal. Com
isso, a população 3 não será considerada
como a população inicial no algoritmo, em
função desse fator indesejável. Uma possibilidade então seria escolher, por exemplo,
populações que apresentem 4 alelos (que
seriam as populações 5, 6, 7 e 9). Dessas
populações que apresentam 4 alelos, apenas
a população 6, mais ao norte do Cerrado,
encontra-se em uma região mais bem preservada (verde).

b) Selecionar como prioritária a população
com maior número de alelos;
c) Observar quais alelos são encontrados na
população prioritária e os exclua da Tabela 1 (rasurando ou excluindo as colunas
dos alelos representados, por exemplo);
d) Recalcular o número total de alelos após
a exclusão dos alelos presentes na população prioritária, voltando ao passo “a” e
repetindo os passos acima até que todos
os alelos estejam representados (ou seja,
todas as colunas estejam rasuradas ou excluídas).
A fim de estabelecer a rede de populações
prioritárias para a conservação, os estudantes
devem anotar, em cada passo, qual a população selecionada e quantos alelos foram encontrados nessa população (ou seja, colunas
riscadas ou excluídas), correspondendo aos
passos “b” e “c”.

TORNANDO O PROBLEMA
MAIS COMPLEXO
No mapa da Figura 1 é possível ver que uma
região em verde, que representa remanescentes de vegetação natural do Cerrado e as
áreas em marrom claro, que já apresentam
um elevado nível de alteração das áreas de
vegetação natural. Com isso, pode ser questionado se é possível, ou se é economicamente viável, manter as populações da espécie de
interesse em regiões com elevado nível de
antropização. Assim, o problema apresentado pode se tornar um pouco mais complexo
e passar a incorporar mais uma variável, que
é o nível de alteração das áreas naturais de
vegetação pela ocupação humana no Cerrado. Isso pode ser feito de forma quantitativa
e usando variáveis que expressem numericamente essa ocupação humana mas, por simplificação, pode-se assumir que algumas das
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Para dar início ao algoritmo, a população
6 será escolhida e os passos apresentados
anteriormente devem ser repetidos (Painel
2). A população 9 poderia ter sido escolhida também, mas já que ela se encontra mais
próxima à região antropizada, optou-se pela
população 6. Como os alelos A1, A2, A3
e A4 estão representados na população 6,
essas 4 colunas devem ser excluídas, faltando apenas os alelos de A5, A6, A7 e A8. O
número total de alelos deve ser recalculado
para esse novo conjunto, exibindo o número
de alelos que não estão representados na população anterior (a população 6). Neste caso
pode ser observado mais uma vez um “empate”, ou seja, tanto a população 9 quanto a 10
apresentam 3 alelos (os alelos A5, A6 e A8).
Seguindo com a utilização do mesmo critério em relação ao nível de ocupação humana na área, percebe-se que a população 10,
selecionada na seção anterior, à oeste do
bioma Cerrado, encontra-se em uma região
com elevado nível de ocupação humana.
Com isso, a população 9 pode ser escolhida e, após isso, pode ser verificado que falta
representar apenas o alelo A7, que só está
presente na população 4.
A nova “rede” de populações, agora considerando tanto o menor conjunto possível para
representar todos os alelos, quanto as regiões com menor nível de ocupação humana
no Cerrado, é formada pelas populações 6,
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9 e 4 (Figura 3). Note-se que a população
4 está presente nas duas soluções, o que é
esperado já que ela é a única que apresenta o alelo 7. Assim, a população 4 deve ser

considerada “insubstituível” nesse contexto
de conservação, pois deve estar presente em
qualquer solução que busque representar todos os alelos.

As soluções 1 (populações 3, 10, 4) e 2 (populações 6, 9, 4) são equivalentes no sentido
de representar todos os alelos com o menor
número de populações possível, mas é importante destacar que a segunda solução é
melhor, uma vez que as populações representadas estão situadas em regiões de menor
impacto da ocupação humana. Isso pode ser
interessante, sob diversos aspectos, se o objetivo é criar reservas ou parques naturais, que
irão persistir durante muitos anos e manter a
viabilidade das populações em longo prazo.
Por outro lado, outras soluções podem ser
possíveis. Se o objetivo é coletar material para

montar uma coleção de germoplasma, pode
ser mais viável diminuir os custos financeiros
de viagem para a coleta e não se preocupar se
as populações persistirão de forma “natural”
e, neste caso, a primeira solução poderia ser
mais interessante.

Figura 3.
Representação da rede de
populações prioritárias para a
conservação da variabilidade
genética (círculos preenchidos)
obtida pelo algoritmo “greedy”,
na solução 2, a partir dos dados
descritos no Painel 2, no qual
a escolha leva em consideração
a região (com maior ou menor
nível de antropização) onde a
população se encontra.

Para conjuntos de dados reais, com um número maior de populações e alelos, torna-se
mais complexo aplicar o algoritmo “greedy”
e é preciso utilizar programas computacionais. No Box 1 está apresentado um “script”
em linguagem R (R Core Team,2015; ver
www.r-project.org), que é uma plataforma

Sociedade Brasileira de Genética

165

MATERIAIS DIDÁTICOS
computacional livre (“freeware”), que permite a realização de diversas análises estatísticas. Pode ser uma boa oportunidade para
realizar atividades integradas entre disciplinas de Bioestatística (que podem já utilizar a
plataforma R) e Genética.
Para utilizar o “script”, a matriz de dados da
Tabela 1 deve ser colocada em um arquivo
texto (ASC), denominada “exemplo_gen_
esc.txt” (esse é o arquivo de entrada, que
pode ser alterado). O objeto RESULTA-

DOS no final do “script” contém o número de alelos preservados em cada passo e o
conjunto mínimo de populações na solução.
Em seguida, encontra-se o “script” para gerar
soluções aleatórias com o mesmo número
mínimo de populações encontradas no algoritmo “greedy”, para o mesmo conjunto de
dados, gerando ao final o histograma da Figura 4 (ver próxima seção) e a probabilidade
de encontrar o número de alelos escolhendo
populações ao acaso.

Figura 4.

AVALIANDO A EFICIÊNCIA DA
ESCOLHA DE POPULAÇÕES
Uma possibilidade de trabalho adicional, ligado às soluções alternativas, é tentar avaliar
a “eficiência” do algoritmo utilizado. Uma vez
que os estudantes encontraram que 3 é o menor número de populações necessárias para
representar os 8 alelos pelo menos uma vez,
a pergunta que se pode fazer é: qual a chance
de, selecionando ao acaso 3 populações, esse
subconjunto represente os 8 alelos?
Os estudantes podem ser distribuídos em
grupos, ou cada um deles pode tentar algumas soluções, anotando os resultados. Por
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exemplo, se as populações 7, 10 e 5, forem
“preservadas”, estarão sendo representados 6
alelos, ao passo que, se as populações 2, 3 e 8
forem selecionadas, estarão representados 7
alelos. Ao final, pode ser construído um gráfico com a distribuição, em um histograma,
do número de alelos representado ao acaso
e cada solução. Se o número de soluções
em que o número de 8 alelos foi encontrado (incluindo-se a solução do algoritmo)
for dividido pelo número de tentativas, é
possível responder à questão a respeito da
probabilidade de que 3 populações, tomadas
ao acaso, representem toda a variabilidade
genética avaliada por este marcador molecu-

Histograma com o número de
alelos representados em 1000
soluções que amostram, ao
acaso, 3 das 10 populações,
mostrando que a chance de
encontrar ao acaso um conjunto
de populações que contenha
os 8 alelos, para o conjunto
de dados hipotéticos deste
exemplo, é pequena (em torno
de 5%).

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540
lar. Quando utilizado um programa computacional, realizando 1000 soluções ao acaso
com 3 populações, é possível verificar que em
nenhuma delas podem ser encontrados os 8
alelos, de modo que a chance de, por acaso,
encontrar a solução “correta” é em torno de
5% (Figura 4).
Um problema relacionado a esse, em termos
de eficiência, seria avaliar um sistema já implementado de unidades de conservação, ou
achar uma solução, considerando que já existe uma coleção de germoplasma que contenha parte da variabilidade genética existente
na espécie (i.e., alguns alelos). Por exemplo,
supondo-se que a população 5 se encontre
em uma reserva ou parque nacional, ou que
um pesquisador já tenha montado uma coleção de germoplasma a partir dessa mesma
população. Desse modo, pode-se assumir
que os alelos presentes já estão preservados.
Com isso, o algoritmo pode ser iniciado com
a população 5 e, em seguida, pode ser encontrado qual o menor subconjunto de populações que será necessário para complementar,
da melhor forma possível, a população 5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que o problema apresentado, bem
como as interpretações associadas a cada uma
das soluções, mostre de forma clara ao estudante que existem métodos objetivos capazes
de estabelecer prioridades de conservação da
biodiversidade. Certamente, o professor deve
chamar a atenção dos estudantes para o problema apresentado que é bastante simples e
possui objetivo puramente didático. Na prática, em geral existe uma matriz bem maior
de dados (com mais populações, lócuss e
alelos) sendo necessário considerar diversos
fatores adicionais, além do simples efeito da
ocupação humana indicada por remanescentes de vegetação. Os dados genéticos podem,
além disso, ser a frequência alélica (e não a
“presença” do alelo), sendo também importante avaliar outras propriedades da população, tais como as proporções esperadas pelo
equilíbrio de Hardy-Weinberg ou diversidade genética (heterozigose) (ver SCHLOTTFELDT et al., 2015). O aumento da complexidade e do “tamanho” do problema gera
a necessidade de utilizar procedimentos
computacionais mais sofisticados a fim de

encontrar as soluções para o problema, que
podem ser inclusive combinadas e apresentadas como “cenários” alternativos para tomadores de decisão que implementarão, na
prática, essas soluções, quando for o caso.
De qualquer modo, apesar da simplicidade
do exemplo apresentado, acredita-se que ele
seja importante para destacar as bases conceituais do problema proposto e principais
estratégias para solucioná-los.
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SOLUÇÃO DO PROBLEMA
Painel 1.
Sequência da busca de uma
solução do algoritmo “greedy” a
partir da Tabela 1. A população
com maior riqueza alélica
(população 3 – ver última
coluna) é selecionada, e os
alelos que são encontrados
nela (alelos 1, 2, 3, 5 e 8)
são excluídos, repetindo-se o
procedimento até que todos
os alelos sejam representados
(subconjunto de populações 3,
10 e 4).

Painel 2.
Algoritmo “greedy” no qual
a ocorrência da população
em uma região com elevado
nível de antropização (região
marrom na Fig. 1) passa a
ser um fator de restrição na
escolha das populações. Ao
invés de selecionar a população
3, inicia-se o algoritmo com a
população 6 (pode-se escolher
também a população 9),
que é a segunda com maior
número de alelos e que, ao
mesmo tempo, se encontra
em uma região com muitos
remanescentes de vegetação.
As demais populações com 4
alelos (populações 5, 7 e 10)
encontram-se em regiões muito
antropizadas (marrom).
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BOX 1 – ESTABELECENDO REDES DE POPULAÇÕES USANDO A PLATAFORMA “R”
data <-as.matrix(read.table("exemplo_gen_esc.txt", h=T))
#GREEDY

pa <-as.matrix(read.table("exemplo_gen_esc.txt",h=T))
npop <-nrow(pa)

nall <-numeric()

poppr <-numeric()
run <-numeric()

rundel <-numeric()
paorig <-pa
for(i in 1:(npop)){

nall[i] <-ncol(pa)

richness <-apply(pa,1,sum)#check...
range <-apply(pa,2,sum)#check...
maxrich <-max(richness)

popmax <-which(richness==maxrich)
if(length(popmax)==1){

		del=popmax} else

		{del <-sample(popmax,1)}
alldel <-which(pa[del,]==1)
pa <-as.matrix(pa[,-alldel])
rundel[i]=del
run[i] <-i
}

poppr[i] <-nall[i]-ncol(pa)

resul <-cbind(run,nall,poppr,rundel)

colnames(resul)<-c("Run","No. Alel","No.Alel.Repres.","Pop.Prioritaria")
r <-which(resul[,3]>0)

repr <-resul[1:length(r),3]/ncol(paorig)
RESULTADOS <-resul[r,]

allcumul <-cumsum((resul[,3])/ncol(paorig))
popsel <-resul[r,4]

minpop <-length(popsel)
#GERANDO SOLUÇÕES AO ACASO PARA O NUMERO DE POPULACOES NA SOLUÇÃO
sel <-seq(nrow(data))
k <- minpop
nsim <-1000
ALR <-numeric()

for(i in 1:nsim){

spop <-sample(sel,k,replace=F)
redata <-data[spop,]

}

ALR[i] <-sum(ifelse(apply(redata,2,sum)>=1,1,0))

sum(ifelse(ALR==8,1,0)) / nsim

hist(ALR,xlab="Número de alelos",ylab="Simulações",col="green",main="")
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O

GEA (Genes e Ambientes) é um jogo que mostra, de
forma lúdica e visual, o efeito da seleção natural em
uma ou mais populações de um mamífero hipotético, por
meio de simulações da interação entre genótipos, fenótipos
e o meio ambiente.

Sociedade Brasileira de Genética

171

MATERIAIS DIDÁTICOS

O

GEA - Genes e Ambientes, numa linguagem atualizada, é um recurso didático para auxiliar na superação de possíveis
dificuldades de abstração tão necessária para
a discussão e assimilação de conceitos de Genética e Evolução. É indicado para o ensino
médio e cursos de graduação das áreas biológicas e de saúde. A maleabilidade de uso do
jogo permite que a atividade seja executada
em um tempo que pode variar de 30 minutos
a algumas horas, dependendo do tamanho
da turma, forma de utilização e profundidade das questões levantadas, permitindo, desta forma, que o professor adapte a atividade
ao tempo disponível e ao nível de conhecimento prévio e desejado. Sendo um recurso
didático, oferece uma estratégia que integra
teoria e prática, proporcionando mais solidez
ao conhecimento.
A atividade proposta trabalha conceitos de
Genética e Evolução, tendo como objetivo
promover a discussão e reforçar a compreensão de termos importantes da Genética,
tais como: gene; alelo; genótipo; fenótipo;
homozigose; heterozigose; interações alélicas como a dominância, recessividade e co-dominância; interações não alélicas; seleção
natural e mutação. O GEA mostra, de forma
lúdica e visual, o efeito da seleção natural em
uma ou mais populações de um mamífero
hipotético, por meio de simulações da interação entre genótipos, fenótipos e o meio
ambiente, facilitando a compreensão do fator
evolutivo, e seu papel na evolução dos organismos.

DINÂMICA DO JOGO
1- Duas “Carta Gene” devem ser sorteadas
para cada um dos 13 genes de uma espécie hipotética, diplóide. Cada carta representa um alelo. Da combinação dos dois
alelos, será formado um genótipo (que
pode ser homozigoto ou heterozigoto)
que corresponderá a um determinado fenótipo. O fenótipo dependerá da interação entre os alelos. Uma vez formados os
genótipos para os 13 genes, são sorteadas
as 10 “Carta Ambiente” e a interação das
características fenotípicas com as características ambientais sorteadas passa a ser
conhecida. A dinâmica do jogo permite
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a interação dos genótipos entre si e dos
respectivos fenótipos com uma ou mais
características ambientais.
2- Após esta etapa, cada equipe de participantes escolhe um número de um a seis
e lança um dado. Quando o número escolhido for igual ao sorteado no dado, o
participante ganha o direito a uma “Mutação Coringa”, definindo o genótipo final
e a sobrevivência ou não do organismo
hipotético.
3- A quantidade de “Carta Ambiente” (dez)
e, de genes (13), são diferentes intencionalmente, pois alguns genótipos interagem entre si e os fenótipos resultantes
interagem com uma mesma característica
do ambiente. De modo geral, o GEA possibilita demonstrar e discutir temas, tais
como:
a)- nem toda característica dominante é a
melhor para determinado ambiente;
b)- ter uma suscetibilidade nem sempre
inviabiliza a sobrevivência;
c)- a combinação de fenótipos pode propiciar a sobrevivência quando apenas
um deles não permitir; a raridade de
ocorrência de uma mutação;
d)- probabilidade estatística.
4- No decorrer da partida, os participantes fazem anotações em uma “Ficha de
Anotações”, respondem a uma questão e
desenvolvem uma imagem representativa
(Avatar) do que imaginam ser a espécie e
seu ambiente.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
O jogo é constituído por:
• 1 dado
• “Fichas de Anotações”
• 24 caixas contendo cartas divididas em
três grupos:
• um grupo chamado “Genes”, com 13
caixas identificadas por letras, do Gene
A ao Gene M;
• um grupo com apenas uma caixa identificada como “Mutação Coringa”;
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• um grupo denominado “Ambiente”,
com 10 caixas, contendo cartas com as
características dos Ambientes, identificadas por números de Ambiente 01 a
Ambiente 10.
Cada equipe de participantes, formada por
um ou mais estudantes, funciona como uma
entidade (veja as regras para a definição de
entidades). As entidades podem ser agrupadas para distribuição das características ambientais, constituindo um grupo (veja as regras para a definição de grupos de ambiente).
Os conjuntos de cartas devem ser proporcionais à quantidade de entidades e grupos (veja
regras para número de participantes).
“Carta Gene” - cada um dos 12 genes nomeados por letras de A a L possuem 4 cartas
e o Gene M possui 6, num total de 54 cartas. O conjunto completo de “Carta Gene”
é formado por 54 cartas, multiplicadas
pela quantidade de entidades participantes. Serão entregues dois alelos (cada carta
representa um alelo) de cada um dos 13
genes, desta forma, cada entidade receberá
um total de 26 cartas de alelos durante a
partida.
“Carta Ambiente” - são 10 caixas com conjuntos de cartas de características do ambiente, numeradas de 01 a 10. A quantidade de conjuntos de “Carta Ambiente” varia
conforme a forma de distribuição das entidades no ambiente, ou seja, conforme
a quantidade de grupos de ambiente. As
entidades são distribuídas em grupos de
ambiente de 1 a n entidades. O material
terá duas cartas por ambiente, com exceção do Ambiente 5 que possui três cartas.
O conjunto das 21 cartas do ambiente
deve ser multiplicado pela quantidade
de grupos de ambientes. No decorrer da
partida, cada grupo vai receber 10 “Carta
Ambiente”.

possuir mais de um participante e cada
um recebe uma “Ficha de Anotações”)

MONTAGEM DO MATERIAL
O professor define em quantas entidades vai
dividir a turma e prepara o material para esta
quantidade. Quanto mais entidades, mais interessante fica a partida, porém o tamanho
do jogo e o tempo da partida aumentam proporcionalmente.
Este material deve ser impresso em quantidade proporcional ao número de entidades
que participarão do jogo. Uma vez confeccionado para um número maior de entidades,
pode ser utilizado em uma partida com um
número menor de entidades sem afetar o desenrolar do jogo.
Os componentes do jogo devem ser impressos, recortados e colados conforme as instruções abaixo:
• “Carta Gene” (anexos 1 e 2) – são 13 genes, num total de 54 cartas por entidade
que joga;
• “Carta Ambiente” (anexos 3 e 4) – são
10 ambientes, num total de 21 cartas (9
com 2 variações e 1 com 3 variações) por
grupo de ambiente;
• “Carta Mutação” coringa (anexo 5) – 4
cartas por entidade participante;
• Caixas (anexo 5) – em número compatível com as cartas que foram impressas. O
anexo 5 inclui esquemas de montagem
de caixas para os 24 conjuntos de cartas,
que podem ser impressas e montadas
para armazenar as cartas organizadamente;
• Ficha de Anotações (anexo 6) – uma por
participante do jogo;
• Regras do Jogo (anexo 7) – uma por entidade ou de grupos de ambiente.

Mutação Coringa - São quatro cartas “Mutação Coringa” multiplicado pela quantidade de entidades, duas com “Mutação
Sinônima” e duas com “Mutação Não Sinônima”.

Aconselhamos a impressão em papel branco
tamanho A4 com gramatura de 180 g/m²
para as cartas e caixas; as Fichas de Anotações podem ser impressas em um papel mais
fino (75 g/m²).

Ficha de Anotações - Uma “Ficha de Anotações” por participante (uma entidade pode

As cartas possuem verso, e devem ser impressas na outra face das folhas, onde foram
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MATERIAIS DIDÁTICOS
impressas a frente das cartas, mantendo a
sequência de impressão, para que o verso da
carta seja coerente com o conteúdo impresso
na frente. Uma alternativa é imprimir em folhas diferentes, colar uma na outra e, depois,
cortá-las.
Após a impressão, as cartas devem ser recortadas, preferencialmente com régua e estilete
e, em seguida, o acabamento dos cantos (arredondamento) pode ser feito com tesoura.
As caixas disponíveis para a impressão podem ser substituídas por outras caixas disponíveis para o armazenamento, bastando
identificá-las, ou substituí-las por elásticos
para prender as cartas agrupadas.
O material está apresentado em versão colorida para facilitar a distribuição e a organização das cartas, bem como para tornar o
jogo mais atrativo, porém não é obrigatória a
impressão colorida pois ela não interfere na
dinâmica do jogo.

REGRAS DO JOGO
1 - Número de Participantes
Não existe um número fixo de participantes,
o que determina este número são as quantidades de cópias do material fornecido e a
forma de agrupamento dos participantes.
Os participantes são agrupados em entidades e estas, agrupadas. É necessária uma
cópia do material dos genes e da mutação coringa por entidade e uma cópia do material
do Ambiente por grupo de entidades. Cada
participante receberá uma “Ficha de Anotação”.
2 - Definição das Entidades
O professor será o coordenador da partida
dividindo a turma em entidades. A quantidade de entidades depende da quantidade
de conjuntos de cartas dos genes que foram
confeccionadas. São necessárias 58 cartas entre genes e Mutação Coringa por entidade.
3 - Definição dos Grupos do Ambiente
Definir como as entidades serão distribuídas
nos Ambientes. Pode-se definir que todas
as entidades serão colocadas no mesmo ambiente, mostrando que genótipos diferentes
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têm uma adaptação diferente no mesmo
ambiente ou separar as entidades em grupos
para ambientes distintos. São necessárias 21
cartas de Ambiente por grupo de entidades
4 - Distribuição das Fichas de Anotações
Cada participante deve receber uma “Ficha
de Anotações”. Os alunos podem estar dispostos em círculos agrupados por entidade.
Não são necessárias mesas, basta que os participantes tenham espaço e um apoio para
preencherem a “Ficha de Anotações”. Uma
prancheta pode facilitar no processo de anotação das informações e na elaboração do
“Avatar”.
5 - Distribuição dos Alelos
O professor repassa a seguinte informação
para os participantes:
“A função do jogo é a formação do genoma de indivíduos da espécie GEA, uma
espécie fictícia de mamífero. As características genéticas estão relacionadas a diferentes atributos fisiológicos, anatômicos
e comportamentais dos indivíduos. Sendo
a GEA uma espécie diplóide, serão sorteados dois alelos para cada um dos genes
A ao M.
Só serão conhecidos os sobreviventes no
final do jogo, pois o fenótipo de um Gene
pode interferir em outro, e a interação
com o ambiente é que será determinante
na sobrevivência.”
O professor permite que um participante
de cada entidade retire duas cartas da caixa
do Gene A. O participante pode escolher
qualquer carta da caixa, mas com as cartas
viradas para que ele não possa ler o conteúdo
das mesmas antes da escolha. O participante manterá as cartas na entidade repassando
as informações dos alelos para os demais
integrantes da entidade, para que preencha
a “Ficha de Anotações” o genótipo sorteado no campo apropriado. Ex.: aA,BB,Cc,…
Terminada a distribuição dos alelos do Gene
A para todas as entidades, repete-se o processo para todos os Genes, de B ao M, nesta
ordem.
Durante este sorteio o professor pode trazer
discussões sobre o significado de cada fenó-
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tipo, interação alélica e significado evolutivo
de cada característica. É importante informar os participantes de que só saberão que
a espécie sobrevive ou não apenas no final do
jogo, pois o fenótipo de um Gene pode interferir em outro, e a interação com o ambiente
é que será determinante na sobrevivência.
6 - Distribuição dos Ambientes
Após as distribuições dos alelos de todos os
Genes e respectivas anotações, começa a distribuição dos ambientes.
A forma de distribuição dos Ambientes varia
conforme os agrupamentos das entidades:
Opção A - Todas as entidades pertencem
ao mesmo ambiente
O professor pode sortear uma carta de
Ambiente de 1 a 10, nesta ordem, lendo em voz alta para que todas as entidades façam as anotações na “Ficha de
Anotações” no local apropriado para
cada Ambiente.
Opção B - As entidades distribuídas em
grupos
Cada grupo sorteia uma carta de cada
um dos 10 Ambientes de 1 a 10, nesta
ordem, e o representante de cada grupo
repassa as informações para os demais
participantes do seu grupo façam as
anotações na “Ficha de Anotações” no
local apropriado para cada Ambiente.
O código referente à característica selecionada de cada característica do ambiente consta no canto inferior direito
das cartas dos ambientes. Ex: A01-B,
A02-A, A03-B.
7 - Sorteio da “Mutação Coringa”.
Após o sorteio de todos os ambientes, será o
momento de jogar com a sorte, esperando ser
agraciado com uma “Mutação Coringa”.
Para mostrar a aleatoriedade da mutação,
cada entidade escolhe um número aleatório
de 1 a 6, joga um dado e, caso acerte o número sorteado, ganha o direito a uma carta
aleatória da “Mutação Coringa”. É importante que a carta volte à caixa de origem depois
deste sorteio, para que mantenha sua probabilidade entre as opções de mutação. Esta ro-

dada acontece apenas uma vez por entidade.
As cartas possuem duas opções, uma com
“Mutação Sinônima” e, uma, com “Mutação
Não Sinônima”, para se trabalhar a questão
que nem toda mutação resulta em uma alteração fenotípica. Caso a entidade sorteie
a carta “Mutação Sinônima”, o genótipo da
entidade permanece como está. Caso tenha
sorteado a “Mutação Não Sinônima”, a entidade pode escolher apenas um alelo de um
único gene entre Gene A e Gene M para ser
alterado para outro alelo do mesmo gene,
para tentar alterar o fenótipo de um gene,
de forma a incrementar a adaptação do seu
fenótipo ao ambiente. O participante pode
virar as cartas do gene selecionado para escolher a que apresentará o melhor fenótipo
para seu ambiente.
8 - Quem ganha?
Ganha(m) o jogo a(s) entidade(s) que
sobreviver(em) ao ambiente.
9 - Finalização da Partida
Após a verificação de sobrevivência, todos os
participantes deverão terminar de preencher
a “Ficha de Anotações”:
1- Dados dos genes e ambientes.
2- Elaborar uma representação gráfica
(chamada de “Avatar”) dos Seres hipotéticos em seu respectivo ambiente.
3- Responder a questão: “Quais as relações existentes entre genes e ambientes?”
4- Entregar a “Ficha de Anotações” para o
professor, para avaliação e comprovação de participação na prática.

ANEXOS
Anexo 1 – “Carta Gene” frente
Anexo 2 – “Carta Gene” verso
Anexo 3 – “Carta Ambiente” frente
Anexo 4 – “Carta Ambiente” verso
Anexo 5 – Caixas
Anexo 6 – Ficha de Anotações
Anexo 7 – Regras do jogo
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Gene A: relacionado à resistência ou à
suscetibilidade ao vírus alfa.
Possui os alelos A e a.

Gene A: relacionado à resistência ou à
suscetibilidade ao vírus alfa.
Possui os alelos A e a.

Alelo A: resistência ao vírus alfa.

Alelo A: resistência ao vírus alfa.

Gene B: relacionado à resistência ou à
suscetibilidade ao vírus beta. Possui os
alelos B e b.

Gene B: relacionado à resistência ou à
suscetibilidade ao vírus beta. Possui os
alelos B e b.

Alelo B: suscetibilidade ao vírus beta.

Alelo B: suscetibilidade ao vírus beta.

Gene C: relacionado ao tempo de cuidado
parental. Possui os alelos semidominantes
C1 e C2.
Heterozigotos têm cuidado parental curto.
Alelo C1: cuidado parental prolongado.

Gene C: relacionado ao tempo de cuidado
parental. Possui os alelos semidominantes
C1 e C2.
Heterozigotos têm cuidado parental curto.
Alelo C1: cuidado parental prolongado.

Gene D: relacionado à capacidade associativa,
à habilidade de manipulação e construção de
ferramentas. Possui os alelos D e d.

Gene D: relacionado à capacidade associativa,
à habilidade de manipulação e construção de
ferramentas. Possui os alelos D e d.

Alelo D: capacidade de construir ferramentas.

Alelo D: capacidade de construir ferramentas.

Gene E: relacionado à capacidade de suporte
de variações térmicas. Possui os alelos E e
e.

Gene E: relacionado à capacidade de suporte
de variações térmicas. Possui os alelos E e
e.

Alelo E: suporta temperaturas maiores que
10oC e menores que 45oC.

Alelo E: suporta temperaturas maiores que
o
o
10 C e menores que 45 C.

Gene A: relacionado à resistência ou à
suscetibilidade ao vírus alfa.
Possui os alelos A e a.

Gene A: relacionado à resistência ou à
suscetibilidade ao vírus alfa.
Possui os alelos A e a.

Alelo a: suscetibilidade ao vírus alfa.

Alelo a: suscetibilidade ao vírus alfa.

Gene B: relacionado à resistência ou à
suscetibilidade ao vírus beta. Possui os
alelos B e b.

Gene B: relacionado à resistência ou à
suscetibilidade ao vírus beta. Possui os
alelos B e b.

Alelo b: resistência ao vírus beta.

Alelo b: resistência ao vírus beta.

Gene C: relacionado ao tempo de cuidado
parental. Possui os alelos semidominantes
C1 e C2.
Heterozigotos têm cuidado parental curto.
Alelo C2: sem cuidado parental.

Gene C: relacionado ao tempo de cuidado
parental. Possui os alelos semidominantes
C1 e C2.
Heterozigotos têm cuidado parental curto.
Alelo C2: sem cuidado parental.

Gene D: relacionado à capacidade associativa,
à habilidade de manipulação e construção de
ferramentas. Possui os alelos D e d.

Gene D: relacionado à capacidade associativa,
à habilidade de manipulação e construção de
ferramentas. Possui os alelos D e d.

Alelo d: capacidade de utilizar “paus e pedras”
como ferramentas.

Alelo d: capacidade de utilizar “paus e pedras”
como ferramentas.

Gene E: relacionado à capacidade de suporte
de variações térmicas. Possui os alelos E e
e.

Gene E: relacionado à capacidade de suporte
de variações térmicas. Possui os alelos E e
e.

Alelo e: suporta temperaturas maiores que
o
o
-15 C e menores que 45 C.

Alelo e: suporta temperaturas maiores que
-15oC e menores que 45oC.
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Gene F: relacionado à capacidade associativa
e à habilidade de produção de fogo. Possui os
alelos F e f.

Gene F: relacionado à capacidade associativa
e à habilidade de produção de fogo. Possui os
alelos F e f.

Alelo F: domínio do fogo. Sobrevivem em Tm
de até -15°C e com cuidado parental curto,
pois o fogo afugenta os predadores.

Alelo F: domínio do fogo. Sobrevivem em Tm
de até -15°C e com cuidado parental curto,
pois o fogo afugenta os predadores.

Gene G: Relacionado à produção da lactase,
enzima que digere a lactose, na idade adulta.
Possui os alelos G e g.

Gene G: Relacionado à produção da lactase,
enzima que digere a lactose, na idade adulta.
Possui os alelos G e g.

Alelo G: incapacidade de digerir leite na idade
adulta.

Alelo G: incapacidade de digerir leite na idade
adulta.

Gene H: Relacionado ao período fértil e à
receptividade sexual das fêmeas. Possui os
alelos H e h.

Gene H: Relacionado ao período fértil e à
receptividade sexual das fêmeas. Possui os
alelos H e h.

Alelo H: fêmeas com estro (cio) “oculto”.
Receptivas sexualmente durante o ano inteiro.

Alelo H: fêmeas com estro (cio) “oculto”.
Receptivas sexualmente durante o ano inteiro.

Gene I: Relacionado com a coloração da
pelagem, podendo ela ser preta ou bege.
Possui os alelos I e i.

Gene I: Relacionado com a coloração da
pelagem, podendo ela ser preta ou bege.
Possui os alelos I e i.

Alelo I- Coloração escura, pelagem preta.

Alelo I- Coloração escura, pelagem preta.

Gene J: Relacionado com a estatura dos
indivíduos que podem medir cerca de 1,70m;
1,20m ou 0,5m. Possui os alelos
semidominantes J1 e J2.

Gene J: Relacionado com a estatura dos
indivíduos que podem medir cerca de 1,70m;
1,20m ou 0,5m. Possui os alelos
semidominantes J1 e J2.

Alelo J1- Indivíduos de porte pequeno. Medem
cerca de 0,5m.

Alelo J1- Indivíduos de porte pequeno. Medem
cerca de 0,5m.

Gene F: relacionado à capacidade associativa
e à habilidade de produção de fogo. Possui os
alelos F e f.

Gene F: relacionado à capacidade associativa
e à habilidade de produção de fogo. Possui os
alelos F e f.

Alelo f: incapacidade de dominar o fogo.

Alelo f: incapacidade de dominar o fogo.

Gene G: Relacionado à produção da lactase,
enzima que digere a lactose, na idade adulta.
Possui os alelos G e g.

Gene G: Relacionado à produção da lactase,
enzima que digere a lactose, na idade adulta.
Possui os alelos G e g.

Alelo g: capacidade de digerir leite na idade
adulta.

Alelo g: capacidade de digerir leite na idade
adulta.

Gene H: Relacionado ao período fértil e à
receptividade sexual das fêmeas. Possui os
alelos H e h.

Gene H: Relacionado ao período fértil e à
receptividade sexual das fêmeas. Possui os
alelos H e h.

Alelo h: fêmeas com estro (cio)semestral.
Sexualmente receptivas somente durante o
estro.

Alelo h: fêmeas com estro (cio)semestral.
Sexualmente receptivas somente durante o
estro.

Gene I: Relacionado com a coloração da
pelagem, podendo ela ser preta ou bege.
Possui os alelos I e i.

Gene I: Relacionado com a coloração da
pelagem, podendo ela ser preta ou bege.
Possui os alelos I e i.

Alelo i- Coloração clara, pelagem bege.

Alelo i- Coloração clara, pelagem bege.

Gene J: Relacionado com a estatura dos
indivíduos que podem medir cerca de 1,70m;
1,20m ou 0,5m. Possui os alelos
semidominantes J1 e J2.

Gene J: Relacionado com a estatura dos
indivíduos que podem medir cerca de 1,70m;
1,20m ou 0,5m. Possui os alelos
semidominantes J1 e J2.

Alelo J2- Indivíduos de porte grande. Medem
cerca de 1,70m.

Alelo J2- Indivíduos de porte grande. Medem
cerca de 1,70m.
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Gene K: Relacionado com a
capacidade sedutora do macho. Possui
os alelos K e k.

Gene K: Relacionado com a
capacidade sedutora do macho. Possui
os alelos K e k.

Alelo K- Macho do tipo “pouco encantador”.

Alelo K- Macho do tipo “pouco encantador”.

Gene L: Relacionado com o tamanho
dos testículos.
Possui os alelos L e l.

Gene L: Relacionado com o tamanho
dos testículos.
Possui os alelos L e l.

Alelo L- Testículos pequenos.

Alelo L- Testículos pequenos.

Gene M: Relacionado com a cooperação e
linguagem. Sistema Multi-alélico. Possui os
alelos e ordem de Dominância: MA >MB > m.

Gene M: Relacionado com a cooperação e
linguagem. Sistema Multi-alélico. Possui os
alelos e ordem de Dominância: MA >MB > m.

MA - Grande capacidade de cooperação entre
os indivíduos para a caça, cérebro grande e
linguagem verbal bem desenvolvida.

MA - Grande capacidade de cooperação entre
os indivíduos para a caça, cérebro grande e
linguagem verbal bem desenvolvida.

Gene M: Relacionado com a cooperação e
linguagem. Sistema Multi-alélico. Possui os
alelos e ordem de Dominância: MA >MB > m.

Gene M: Relacionado com a cooperação e
linguagem. Sistema Multi-alélico. Possui os
alelos e ordem de Dominância: MA >MB > m.

m - Nenhuma capacidade de cooperação entre
os indivíduos para a caça, cérebro pequeno e
linguagem verbal não desenvolvida.

m - Nenhuma capacidade de cooperação entre
os indivíduos para a caça, cérebro pequeno e
linguagem verbal não desenvolvida.

Gene M: Relacionado com a cooperação e
linguagem. Sistema Multi-alélico. Possui os
alelos e ordem de Dominância: MA >MB > m.

Gene M: Relacionado com a cooperação e
linguagem. Sistema Multi-alélico. Possui os
alelos e ordem de Dominância: MA >MB > m.

MB - Intermediaria capacidade de cooperação
entre os indivíduos para a caça, cérebro médio
e linguagem verbal rudimentar.

MB - Intermediaria capacidade de cooperação
entre os indivíduos para a caça, cérebro médio
e linguagem verbal rudimentar.

Gene K: Relacionado com a
capacidade sedutora do macho. Possui
os alelos K e k.

Gene K: Relacionado com a
capacidade sedutora do macho. Possui
os alelos K e k.

Alelo k- – Macho do tipo “sedutor”.

Alelo k- – Macho do tipo “sedutor”.

Gene L: Relacionado com o tamanho
dos testículos.
Possui os alelos L e l.

Gene L: Relacionado com o tamanho
dos testículos.
Possui os alelos L e l.

Alelo l- Testículos grandes.

Alelo l- Testículos grandes.

Mutação Coringa

Mutação Coringa

O Coringa diz:
“Mutação Sinônima, você ganhou
uma mutação, mas ela não terá
efeitos fenotípicos. Seu genoma
permanece como está.
Melhor sorte na próxima vez!”

O Coringa diz:
“Mutação Não Sinônima - Você pode
escolher um alelo de qualquer
gene para ser mutado para
outro alelo de sua escolha.”
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Gene A

GEA

Gene A

GEA

Genes e Ambientes

Gene B

GEA

Genes e Ambientes

Gene B

GEA

Genes e Ambientes

Gene C

GEA

Genes e Ambientes

Gene C

GEA

Genes e Ambientes

Gene D

GEA

Genes e Ambientes

Gene D

GEA

Genes e Ambientes

Gene E

GEA
Genes e Ambientes
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Genes e Ambientes

Gene E

GEA
Genes e Ambientes

Gene A

GEA

Gene A

GEA

Genes e Ambientes

Gene B

GEA

Genes e Ambientes

Gene B

GEA

Genes e Ambientes

Gene C

GEA

Genes e Ambientes

Gene C

GEA

Genes e Ambientes

Gene D

GEA

Genes e Ambientes

Gene D

GEA

Genes e Ambientes

Gene E

GEA
Genes e Ambientes

Genes e Ambientes

Gene E

GEA
Genes e Ambientes
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Gene F

GEA

Gene F

Genes e Ambientes

Gene G

GEA

Genes e Ambientes

Gene G

GEA

Genes e Ambientes

Gene H

GEA

Genes e Ambientes

Gene H

GEA

Genes e Ambientes

Gene I

GEA

Genes e Ambientes

Gene I

Genes e Ambientes

Gene J

GEA
Genes e Ambientes
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GEA

GEA
Genes e Ambientes

Gene J

GEA
Genes e Ambientes

Gene F

GEA

Gene F

Genes e Ambientes

Gene G

GEA

Genes e Ambientes

Gene G

GEA

Genes e Ambientes

Gene H

GEA

Genes e Ambientes

Gene H

GEA

Genes e Ambientes

Gene I

GEA

Genes e Ambientes

Gene I

Genes e Ambientes

Gene J

GEA
Genes e Ambientes

GEA

GEA
Genes e Ambientes

Gene J

GEA
Genes e Ambientes
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Gene K

GEA

Gene K

GEA

Genes e Ambientes

Gene L

GEA
Genes e Ambientes

Gene M

GEA
Genes e Ambientes

Gene M

GEA
Genes e Ambientes

Gene M

GEA
Genes e Ambientes
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Genes e Ambientes

Gene L

GEA
Genes e Ambientes

Gene M

GEA
Genes e Ambientes

Gene M

GEA
Genes e Ambientes

Gene M

GEA
Genes e Ambientes

Gene K

GEA

Gene K

GEA

Genes e Ambientes

Gene L

GEA
Genes e Ambientes

Mutação Coringa

GEA
Genes e Ambientes

Genes e Ambientes

Gene L

GEA
Genes e Ambientes

Mutação Coringa

GEA
Genes e Ambientes
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Presença do vírus alfa

Ausência do vírus alfa

Um novo tipo de vírus surgiu no ambiente.
Esse vírus é letal. Somente os indivíduos
resistentes sobrevivem.

A sobrevivência não depende da resistência
ao vírus alfa.

A01-A

A01-B

Presença do vírus beta

Ausência do vírus beta

O vírus beta causa uma doença respiratória
fatal que se manifesta durante o inverno. Os
indivíduos resistentes ao vírus beta
sobrevivem. Aqueles que são suscetíveis ao
vírus só sobrevivem em ambientes que não
apresentam inverno rigoroso.
A02-A

A sobrevivência não depende da resistência
ao vírus beta.

Muitos Predadores de Filhotes

Poucos Predadores de Filhotes

A sobrevivência dos filhotes depende de
cuidado parental prolongado.

A sobrevivência dos filhotes depende apenas
de cuidado parental curto.

A02-B

A03-A
Ambiente hostil

Ambiente muito hostil

Dificuldade de obtenção de alimentos e
muitos predadores. Para sobreviver é
necessário o uso de “paus e pedras” como
ferramentas.

Dificuldade extrema de obtenção de
alimentos e presença de muitos predadores.
Para sobreviver, é necessária a habilidade de
construção de ferramentas específicas.

A04-A
Ambiente de temperaturas extremas,
variando entre -15ºC e 45ºC. Inverno muito
rigoroso e verão muito quente.
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A03-B

A05-A

A04-B
Ambiente de clima frio, temperaturas
variando entre -15ºC e 10ºC. Inverno rigoroso
e verão ameno.

A05-B

Ambiente de clima ameno. Ausência de
inverno rigoroso. Temperaturas variando
entre 15ºC e 25ºC.

A05-C
Sua população desenvolveu hábito pastoril e,
portanto, a excelente ideia de “roubar” o leite
dos outros animais. O leite é um alimento
nutritivo e energético. Quem é capaz de
digerir leite na idade adulta ganha a seguinte
capacidade: sobrevivência em temperaturas
de até -15ºC.
A06-A

Sua população não desenvolveu hábito
pastoril. Mesmo que você seja capaz de
digerir leite na idade adulta, você não terá
vantagem alguma...

Surge uma bactéria X que causa uma
infecção no aparelho reprodutivo, levando à
esterilidade das fêmeas. Somente se
reproduzem aqueles cujas fêmeas tem estro
oculto, pois a atividade sexual constante e a
presença de esperma no canal vaginal da
fêmea protegem da infecção bacteriana.
A07-A

Ausência da bactéria X. Mesmo sem os
fatores de resistência, suas fêmeas
permanecem férteis.

Ambiente de campo aberto.

Ambiente de florestas densas.

Vegetação baixa e substrato claro. Indivíduos
de porte grande e médio sobrevivem independentemente da cor da pelagem. Já os de
porte pequeno só sobrevivem se tiverem pelagem clara, pois se camuflam. Se a pelagem
for escura, tornam-se presas fáceis. A08-A

Indivíduos de porte grande e médio
sobrevivem independentemente da cor da
pelagem. Já os de porte pequeno só
sobrevivem se tiverem pelagem escura, pois
se camuflam. Se a pelagem for clara, tornamse presas fáceis.
A08-B

Organização em Harém

Organização poligina multimacho

Não apresenta desvantagem para nenhum
tipo de macho. Os machos com testículos
pequenos conseguem se acasalar facilmente.

Os machos precisam ter testículos grandes
para ter sucesso reprodutivo ou serem
machos do tipo “sedutor”.

A09-A

A06-B

A07-B

A09-B
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Nos períodos de seca, a dieta é à base de
carne devido à falta de vegetais. Com a
cooperação entre os indivíduos, a caça é
sistemática e o consumo de carne permite o
aumento do cérebro e o desenvolvimento de
linguagem articulada. A linguagem aperfeiçoa
os mecanismos de defesa e a sobrevivência
dos filhotes.
A10-A
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Nos períodos úmidos, os vegetais são
abundantes permitindo a sobrevivência
mesmo sem a cooperação entre os
indivíduos e linguagem articulada.

A10-B
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Genes e Ambientes – Ficha De Anotações
Nome
Gene
Genótipo

A

Ambiente
Variação

1

Avatar

Questão
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Turma
B
2

C
3

D
4

E

F
5

G
6

H
7

Data
I

8

J
9

K
10

L

M
Mutação

Genes e Ambientes – Regras
1 - Número de Participantes

Não existe um número fixo de participantes, o que determina este
número são as quantidades de cópias do material fornecido e a
forma de agrupamento dos participantes.
Os participantes são agrupados em entidades e estas, agrupadas.
É necessária uma cópia do material dos genes e da mutação
coringa por entidade e uma cópia do material do Ambiente por
grupo de entidades. Cada participante receberá uma “Ficha de
Anotação”.

2 - Definição das Entidades

O professor será o coordenador da partida dividindo a turma em
entidades. A quantidade de entidades depende da quantidade de
conjuntos de cartas dos genes que foram confeccionadas. São
necessárias 58 cartas entre genes e Mutação Coringa por
entidade.

3 - Definição dos Grupos do Ambiente

Definir como as entidades serão distribuídas nos Ambientes.
Pode-se definir que todas as entidades serão colocadas no
mesmo ambiente, mostrando que genótipos diferentes têm uma
adaptação diferente no mesmo ambiente ou separar as entidades
em grupos para ambientes distintos. São necessárias 21 cartas de
Ambiente por grupo de entidades

4 - Distribuição das Fichas de Anotações

Cada participante deve receber uma “Ficha de Anotações”. Os
alunos podem estar dispostos em círculos agrupados por entidade.
Não são necessárias mesas, basta que os participantes tenham
espaço e um apoio para preencherem a “Ficha de Anotações”.
Uma prancheta pode facilitar no processo de anotação das
informações e na elaboração do “Avatar”.

5 - Distribuição dos Alelos

O professor repassa a seguinte informação para os participantes:
“A função do jogo é a formação do genoma de indivíduos
da espécie GEA, uma espécie fictícia de mamífero. As
características genéticas estão relacionadas a diferentes
atributos fisiológicos, anatômicos e comportamentais dos
indivíduos. Sendo a GEA uma espécie diplóide, serão
sorteados dois alelos para cada um dos genes A ao M.
Só serão conhecidos os sobreviventes no final do jogo,
pois o fenótipo de um Gene pode interferir em outro, e a
interação com o ambiente é que será determinante na
sobrevivência.”

O professor permite que um participante de cada entidade retire
duas cartas da caixa do Gene A. O participante pode escolher
qualquer carta da caixa, mas com as cartas viradas para que ele
não possa ler o conteúdo das mesmas antes da escolha. O
participante manterá as cartas na entidade repassando as
informações dos alelos para os demais integrantes da entidade,
para que preencha a “Ficha de Anotações” o genótipo sorteado no
campo apropriado. Ex.: aA,BB,Cc,… Terminada a distribuição dos
alelos do Gene A para todas as entidades, repete-se o processo
para todos os Genes, de B ao M, nesta ordem.
Durante este sorteio o professor pode trazer discussões sobre o
significado de cada fenótipo, interação alélica e significado
evolutivo de cada característica. É importante informar os
participantes de que só saberão que a espécie sobrevive ou não
apenas no final do jogo, pois o fenótipo de um Gene pode interferir
em outro, e a interação com o ambiente é que será determinante
na sobrevivência.

6 - Distribuição dos Ambientes

Após as distribuições dos alelos de todos os Genes e respectivas
anotações, começa a distribuição dos ambientes.
A forma de distribuição dos Ambientes varia conforme os
agrupamentos das entidades:
Opção A - Todas as entidades pertencem ao mesmo ambiente
O professor pode sortear uma carta de Ambiente de 1 a 10,
nesta ordem, lendo em voz alta para que todas as entidades
façam as anotações na “Ficha de Anotações” no local
apropriado para cada Ambiente.
Opção B - As entidades distribuídas em grupos
Cada grupo sorteia uma carta de cada um dos 10 Ambientes
de 1 a 10, nesta ordem, e o representante de cada grupo
repassa as informações para os demais participantes do seu
grupo façam as anotações na “Ficha de Anotações” no local
apropriado para cada Ambiente.
O código referente à característica selecionada de cada
característica do ambiente consta no canto inferior direito das
cartas dos ambientes. Ex: A01-B, A02-A, A03-B.

7 - Sorteio da “Mutação Coringa”.

Após o sorteio de todos os ambientes, será o momento de jogar
com a sorte, esperando ser agraciado com uma “Mutação
Coringa”.
Para mostrar a aleatoriedade da mutação, cada entidade escolhe
um número aleatório de 1 a 6, joga um dado e, caso acerte o
número sorteado, ganha o direito a uma carta aleatória da
“Mutação Coringa”. É importante que a carta volte à caixa de
origem depois deste sorteio, para que mantenha sua probabilidade
entre as opções de mutação. Esta rodada acontece apenas uma
vez por entidade.
As cartas possuem duas opções, uma com “Mutação Sinônima” e,
uma, com “Mutação Não Sinônima”, para se trabalhar a questão
que nem toda mutação resulta em uma alteração fenotípica. Caso
a entidade sorteie a carta “Mutação Sinônima”, o genótipo da
entidade permanece como está. Caso tenha sorteado a “Mutação
Não Sinônima”, a entidade pode escolher apenas um alelo de um
único gene entre Gene A e Gene M para ser alterado para outro
alelo do mesmo gene, para tentar alterar o fenótipo de um gene,
de forma a incrementar a adaptação do seu fenótipo ao ambiente.
O participante pode virar as cartas do gene selecionado para
escolher a que apresentará o melhor fenótipo para seu ambiente.

8 - Quem ganha?

Ganha(m) o jogo a(s) entidade(s) que sobreviver(em) ao ambiente.

9 - Finalização da Partida

Após a verificação de sobrevivência, todos os participantes
deverão terminar de preencher a “Ficha de Anotações”:
1 - Dados dos genes e ambientes.
2 - Elaborar uma representação gráfica (chamada de “Avatar”) dos
Seres hipotéticos em seu respectivo ambiente.
3 - Responder a questão: “Quais as relações existentes entre
genes e ambientes?”
4 – Entregar a “Ficha de Anotações” para o professor, para
avaliação e comprovação de participação na prática.
GEA_V201605_01
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Um
documentário
para conhecer a
história da Genética
brasileira
Felipe Bandoni de Oliveira
Colégio Santa Cruz, São Paulo.

Autor para correspondência: fbofelipe@gmail.com

A

té meados de 1940, havia sérias dúvidas sobre qual substância celular era
responsável pela transmissão da informação hereditária. Por meio do estudo
de cruzamentos, as décadas anteriores revelaram muito sobre o comportamento
dos genes e de sua associação com os cromossomos, mas não se tinha clareza
sobre qual dos componentes celulares é que de fato transmitia características
de pais para filhos. A dúvida foi dissipada pelo célebre experimento de Avery,
MacLeod e McCarty, que demonstrou de maneira inequívoca que o DNA era
a molécula da hereditariedade. Essa história é muito contada em cursos de
Biologia ao redor do mundo; contudo, o que poucos sabem é que essa descoberta
foi anunciada publicamente pela primeira vez no Brasil, para 25 pessoas, pelo
reverenciado Dobzhansky em pessoa. Esse e outros episódios são narrados no
documentário “Histórias da Genética no Brasil”, produzido por um grupo de
então estudantes do Instituto de Biociências da USP.

A

partir de entrevistas com geneticistas
eminentes, o filme relata eventos-chave
dos primeiros anos da investigação em genética no nosso país. Trata-se de um registro
importante da construção de toda uma ciência, contado a partir do ponto de vista de
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quem participou, ou assistiu muito de perto,
seus passos iniciais.
O filme aborda os primeiros investigadores
que surgiram nas escolas de agronomia, o
papel de formação de profissionais assumido
pelos primeiros catedráticos da recém funda-

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540
da Universidade de São Paulo e, sobretudo,
narra a influência decisiva de Dobzhansky,
um dos artífices da Síntese Moderna da Biologia, no desenvolvimento da escola de genética brasileira. Pelos depoimentos, também
é possível avaliar o grau de participação da
Fundação Rockefeller, instituição dos EUA
que financiou muitos dos trabalhos iniciais
da área, e a projeção internacional que os estudos brasileiros adquiriram na época. Para
além dos aspectos científicos, o documentário deixa entrever a relação da ciência com
outros aspectos do contexto mundial, como
o avanço das ideias eugenistas, a 2ª Guerra
Mundial e a polarização entre EUA e URSS
que se seguiu.
O documentário cita fatos, personagens e
instituições que talvez sejam familiares para
biólogos e interessados em história da ciência, mas não para o público em geral, que
precisará de alguns esclarecimentos. Termos
como cromossomos, pufes de DNA e melhoramento genético são mencionados sem
muitas explicações, assim como o próprio
experimento de Avery, MacLeod e McCarty,
citado acima. Apesar disso, de posse de algumas poucas informações adicionais, é um filme que pode ser visto por qualquer leigo interessado, pois além dos aspectos científicos,
trata de aspectos gerais da atividade científica, como o papel do acaso nas descobertas, a
figura dos cientistas, a necessidade de publicação dos trabalhos, os debates intelectuais e
até mesmo da questão do financiamento das
pesquisas.
O documentário está dividido em cinco capítulos relativamente independentes de 10
minutos cada, o que o torna adequado para
o trabalho em sala de aula, de maneira que
pode ser usado como recurso didático por
professores do Ensino Médio e Superior
com pelo menos dois objetivos. Uma primeira possibilidade seria servir como estímulo
inicial para o trabalho com Genética e Biologia Molecular, pois trata dos primeiros estudos brasileiros. Em segundo lugar, pode ser-

vir para estudar a atividade científica em si,
contribuindo para ampliar a visão dos alunos
sobre a natureza da ciência e sobre o papel do
contexto cultural sobre essa atividade que é,
sobretudo, humana.
O filme encaixa-se perfeitamente em cursos
que tratam da história da Biologia. Dada a
escassez de materiais similares sobre o Brasil, esse documentário torna-se referência
importante, pois se baseia em fontes primárias, que são as entrevistas com muitos dos
protagonistas dos episódios narrados.
O documentário “Histórias da Genética no
Brasil”, finalizado em 2015, foi produzido
por Ana Elisa B. Bueno da Silva, Felipe Bandoni de Oliveira, Gustavo Eiji Kaneto, Jonny
Ken Itaya, Rodrigo V. Mendes da Silveira,
Tania Elisa Matsumoto e Tatiana Rodrigues
Nahas. A versão completa está disponível
gratuitamente no link: https://www.youtube.com/watch?v=lQBMWRdMFl8

Pesquisadores entrevistados
no documentário
(todas as entrevistas foram realizadas
entre 2003 e 2004):

• Antonio Brito da Cunha
Professor Emérito da USP

• Bernardo Beiguelman
Professor Titular da UNICAMP

• Crodowaldo Pavan
Professor Emérito da USP e UNICAMP

• Darcy Fontoura de Almeida
Professor Emérito da UFRJ

• Francisco J.S. Lara
Professor Emérito do IQUSP

• Francisco M. Salzano
Professor Emérito da UFRGS

• João Lúcio de Azevedo
Professor Titular da ESALQ USP

• João S. Morgante
Professor Titular da USP

• Oswaldo Frota-Pessoa
Professor Emérito da USP

• Roland Vencovsky
Professor Titular da USP

• Warwick Kerr
Professor Emérito da USP e ex-reitor da UEMA
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N

o ensino de Genética na graduação, o Princípio de
Hardy-Weinberg se apresenta como um dos temas
de maior dificuldade de compreensão, principalmente
devido à necessidade de cálculos matemáticos para o
entendimento da dinâmica populacional da segregação
dos alelos ao longo das gerações.

N

a sociedade atual, as tecnologias visuais estão no centro da vida cotidiana.
Na área educacional, a incorporação dos
vídeos como auxílio nas atividades didáticas faz parte de estratégias políticas que
incentivam a contextualização e facilitação
do ensino-aprendizado, principalmente de
conceitos científicos.
O grupo de pesquisa em Ensino de Genética
da UnB/UAB produziu, em 2015, o vídeo
“Dinâmica dos alfinetes – Genética de populações”, de acesso livre, no link https://www.
youtube.com/watch?v=QCcnD3JGEkE.
O objetivo dessa produção é divulgar o material didático publicado anteriormente na
revista Genética na Escola (KLAUTAU-GUIMARÃES, 2008) que utiliza alfinetes
coloridos e uma base de isopor para facilitar
o entendimento da Genética de Populações.
No vídeo, com duração de 5,46 minutos,
o material é utilizado para caracterizar a
variação genética na cor da carapaça de joaninhas, ao longo de três gerações de acasalamentos ao acaso, na ausência de fatores
evolutivos. O aluno é convidado a montar
uma população partindo do pressuposto de
que a característica em questão é autossômica e codominante. Após a montagem da
população, os alunos contam as combinações dos alfinetes coloridos que representam os dois homozigotos e o heterozigoto.
A dinâmica é repetida três vezes. Para cada

simulação, o aluno anota os dados em uma
tabela e, com isso, calcula as frequências
genotípicas e alélicas por contagem direta.
Mesmo sem um teste estatístico, observam
que não há modificação dessas frequências
ao longo das gerações se nenhum fator externo ocorrer.
Esse vídeo vem complementar o material
didático já divulgado anteriormente nessa revista em forma de artigo, visando sua
utilização especialmente em disciplinas de
graduação, como Genética ou Evolução,
mas com potencialidade de uso também
no ensino Médio. Em aula presencial ou à
distância, a apresentação do vídeo, antes da
aplicação da estratégia didática facilita a introdução do tema de maneira dinâmica. Facilita, também, a compreensão do teorema
clássico antes da abordagem dos outros processos envolvidos na dinâmica da variação
populacional ao longo das gerações. Essa
abordagem é realizada para turmas de Ciências Biológicas, Medicina e Enfermagem
da Universidade de Brasília e produz boa
motivação no desenvolvimento da atividade.

REFERÊNCIA
KLAUTAU-GUIMARÃES, M. N.; OLIVEIRA, S. F.; MOREIRA, A.; PEDROSA, H;
CORREIA, A. Dinâmica dos Alfinetes no
Ensino da Genética de Populações. Genética
na Escola, v. 3, n. 2, p. 42-46, 2008.
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O

gene IFNG codifica o Interferon-γ (IFN-γ), molécula que
exerce papel de destaque na defesa imunológica e atua
como citocina, ativando células fagocíticas que destroem agentes
invasores. Camundongos com a deleção do gene que codifica
para o seu receptor, assim como a sua deficiência de IFN-γ,
são muito mais susceptíveis a micobactérias e outros patógenos
intracelulares. Sua expressão tem de ser estritamente regulada,
para que a resposta proinflamatória não cause a destruição
dos próprios tecidos. Esta regulação ocorre pela metilação do
DNA na região promotora do gene, e por variantes alélicas,
que modulam a afinidade por proteínas reguladoras. Dentre
estas últimas, destaca-se uma variante intrônica, associada com
a susceptibilidade à tuberculose e hanseníase, duas doenças que
ainda representam, no Brasil, grave problema de saúde pública.
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I

magine o corpo como um país, extenso e
complexo. A pele e os epitélios seriam as
fronteiras e limites dessa enorme nação; os
vasos sanguíneos e linfáticos (assim como
sangue e linfa) seriam as estradas e vias; os
nervos e todo sistema nervoso corresponderiam à intrincada rede de comunicações. Nesse contexto, para garantir a proteção e integridade do organismo, o sistema imunológico
surge como um exército de uma nação, protegendo o corpo contra ataques constantes e,
assim, evitando o colapso de todo o sistema.

A resposta deste exército a substân
cias normalmente estranhas ao organismo (antígenos)é chamada resposta
imunológica, e se dá por meio de uma série
de reações celulares e humorais (mediadas
por anticorpos). Nessas reações, diversos
tipos celulares são ativados e respondem de
forma equivalente às ameaças encontradas.
De imediato, as respostas imunológicas (Figura 1) podem ser classificadas como inatas
ou adaptativas.

Antígenos - qualquer
molécula que é reconhecida
especificamente por um
anticorpo.

Resposta imunológica
refere-se a qualquer resposta
desenvolvida por um organismo,
a fim de protegê-lo de elementos
invasores e células alteradas.

Anticorpos, também
conhecidos como imunoglobulinas
(Igs), são proteínas que
compartilham uma estrutura
geral, mas diferem em seis alças
hipervariáveis, que se ligam
especificamente a uma substância
particular (seu antígeno).
Figura 1.
Respostas imunológicas. Nas
respostas inatas, que ocorrem logo
de início na infecção, o organismo
não necessita de exposição prévia
ao antígeno, para defender-se.
Alguns mecanismos inatos são
as barreiras físicas epiteliais que
impedem a entrada de partículas
estranhas, a atuação de fagócitos
como os macrófagos, além da
ação de células que destroem
outras células infectadas, sem
se valer da fagocitose, como
as células NK. As respostas
imunológicas adaptativas, por
outro lado, ocorrem mais tarde,
justamente por dependerem de
exposição prévia ao antígeno a
linfócitos T e B. Caracterizam-se
por uma resposta específica
a determinado antígeno,
mediada por anticorpos e pela
apresentação deste antígeno por
uma APC (célula apresentadora de
antígenos) a um linfócito, que se
for citotóxico, destruirá as células
alteradas, infectadas por um
vírus ou de natureza tumoral, por
exemplo.

Macrófagos - grandes células

Nas respostas imunológicas inatas, o organismo não necessita de exposição prévia
ao antígeno e combate as ameaças de forma inespecífica. Como exemplos, podemos
citar as barreiras físicas formada pela pele
e epitélios (que impedem a entrada de par-
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tículas estranhas), defesas químicas (como
pH reduzido), secreção de substâncias e
a atuação de células fagocíticas, como os
macrófagos e outros tipos de células capazes de destruir células alteradas, como as
células NK.

fagocitárias e migratórias,
derivadas de precursores da
medula óssea e presentes
constitutivamente na maior
parte dos tecidos, capazes de
reconhecer e fagocitar patógenos
e detritos, produzir citocinas
pró-inflamatórias e apresentar
antígenos aos linfócitos T.

Células NK, do inglês Natural
Killer ou “assassinas naturais”,
estas células destroem células
alvo alteradas (por exemplo, por
infecções virais ou tumores), por
meio da secreção de toxinas.
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Linfócitos - grupo de
células brancas que, no caso
dos linfócitos B e T, portam
receptores de membrana
codificados por segmentos
gênicos rearranjados, capazes de
se ligar a antígenos (moléculas
reconhecidas por anticorpos).

Linfócitos T - linfócitos
que se desenvolvem no timo
e apresentam um receptor
composto por duas cadeias
diferentes (heterodimérico),
através do qual interagem
com outras células que lhes
apresentem antígenos.
Citocinas - pequenas proteínas
frequentemente secretadas por
células de defesa, que atuam por
meio de receptores em outras
células, de modo a alterar o seu
comportamento e regular sua
função.

Mastócitos - células presentes
em inúmeros epitélios e serosas
que, quando estimuladas, liberam
o conteúdo de grandes grânulos
contendo mediadores de
inflamação e reações alérgicas.

Já as respostas imunológicas adaptativas
caracterizam-se por uma resposta específica a determinado antígeno, a qual é atingida a partir da ativação de linfócitos T
e B. A partir da ativação dessas células,
são desencadeados dois tipos de respostas
imunológicas adaptativas: a resposta imunológica humoral e a celular. Na resposta
humoral, os linfócitos B ativados secretam proteínas conhecidas como anticorpos, as quais irão se ligar aos antígenos,
permitindo seu reconhecimento e destruição por outros tipos celulares. Na resposta
celular, os linfócitos T exercem o papel
principal, ao reconhecer e induzir a fagocitose de antígenos. Neste contexto, pode
haver uma resposta celular do tipo Th1 ou
Th2, sendo o Interferon-γ a molécula-chave da resposta Th1. Assim, é interessante
destacar que os linfócitos T se diferenciam
pela expressão de genes que codificam
citocinas características da diferenciação
na direção de cada subtipo (ex.: Th1, Th2,
etc). Na resposta Th1 (que envolve o linfócito Th1) a principal citocina produzida é o Interferon-γ, levando à ativação de
macrófagos e células NK na defesa contra
patógenos intracelulares. Já na resposta
Th2, são produzidas diferentes citocinas,
as quais levam à ativação de mastócitos
e eosinófilos, bem como à produção do
anticorpo IgE pelos linfócitos B. Trata-se
de uma defesa utilizada para o combate de
helmintos, por exemplo.

O IFN-g NA RESPOSTA
IMUNOLÓGICA
Imunoglobulina E (IgE)
- anticorpo que interage
com receptores presentes
principalmente em mastócitos
e basófilos, participando na
resposta imunológica contra
parasitas e nos processos
alérgicos.

Células dendríticas células brancas fagocitárias,
especializadas na captura e
apresentação de antígenos para
linfócitos, e na produção de
citocinas antivirais.

Como integrante fundamental do exército imunológico, o IFN-γ é uma citocina
membro da família do Interferons, proteínas solúveis originalmente identificadas em
1957 por sua capacidade de proteger células contra infecções virais. Esta importante
molécula é responsável pela ativação de macrófagos, células que ingerem (fagocitam)
patógenos e agentes externos, apresentando antígenos aos linfócitos T. O IFN-γ é
produzido por linfócitos Th1, linfócitos
T citotóxicos, células NK, bem como por
células apresentadoras de antígenos,
tais como macrófagos e células dendríticas (Figura 2).

Linfócitos B - linfócitos que
também atuam como APCs e
que são capazes de sintetizar e
secretar anticorpos, mediando a
resposta imunológica humoral.

Resposta imunológica
tipo Th1 - resposta de
defesa mediada por um grupo
de linfócitos T auxiliares,
caracterizados por produzir
citocinas que ativam células
fagocitárias.

Resposta imunológica
tipo Th2 - resposta de
defesa mediada por um grupo
de linfócitos T auxiliares,
caracterizados por produzir
citocinas que estimulam os
linfócitos B, a secretarem
anticorpos característicos da
resposta alérgica e da defesa
contra parasitas multicelulares.

Eosinófilos - células brancas
fagocitárias, migratórias,
com núcleo de dois lóbulos,
múltiplos grânulos e funções
antiparasitárias, cujo número
aumenta muito em invasões por
parasitas multicelulares e em
reações alérgicas.

Células apresentadoras de
antígenos (APCs) - células
altamente especializadas que
capturam e processam antígenos,
apresentando seus fragmentos
por meio de moléculas MHC
de classe II para receptores de
linfócitos T, a fim de ativá-los.
Dentre as principais APCs,
estão as células dendríticas,
macrófagos e linfócitos B.
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Figura 2.

Complexo principal de
histocompatibilidade
(MHC) - agrupamento de genes
no braço curto do cromossomo
6, responsável por codificar
glicoproteínas de membrana
que apresentam peptídeos
antigênicos a linfócitos T
citotóxicos (MHC de classe I), ou
linfócitos T auxiliares (MHC de
classe II).
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É interessante destacar, ademais, que a produção de IFN-γ por células apresentadoras
de antígenos, atuando localmente, pode ser
importante na ativação da própria célula,
bem como de células vizinhas. Atualmente,
sabe-se que a produção do IFN-γ é regulada
por várias citocinas, entre as quais a interleucina 12 (IL-12), a qual estimula a produção
do interferon.
O IFN-γ promove a ativação dos macrófagos e a diferenciação de linfócitos T; reforça a atividade antitumoral dos linfócitos
T citotóxicos, aumentando a expressão de
moléculas do Complexo Principal de
Histocompatibilidade 1 e 2 (MHC I e
MHC II), responsáveis por apresentar antígenos aos linfócitos T citotóxicos e
auxiliares, respectivamente; auxilia no controle da diferenciação de linfócitos B, produtores de anticorpos; estimula a atividade das
células NK e regula positivamente moléculas
que têm efeito antiviral, antiproliferativo e
que favorecem a morte celular programada
(efeito pró-apoptótico).

Principais tipos celulares
associados ao IFN-γ. As
setas laranjas indicam células
responsáveis pela produção do
IFN-γ. As setas verdes indicam
as células nas quais o IFN-γ
atua.

Linfócito T citotóxico - tipo
especializado de linfócito T
que, após estimulação por um
peptídeo antigênico, apresentado
por moléculas MHC de classe
I, é responsável por destruir
células infectadas por patógenos
intracelulares, como vírus.

Linfócito T auxiliar - tipo
especializado de linfócito T
(conhecido como Th, do inglês
T helper) que, após estimulação
por um peptídeo antigênico,
apresentado por moléculas
MHC de classe II, secretam
citocinas, estimulando a ativação,
diferenciação e proliferação de
outras células de defesa.
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Íntrons - regiões entre os
éxons, que são removidas do
transcrito de RNA primário
e, portanto, não estão
representadas no RNA maduro.
Região UTR, do inglês
untranslated, sequência do
mRNA que não é traduzida;
geralmente, regula o momento,
local e qualidade da iniciação
da tradução e a estabilidade do
RNA mensageiro (mRNA) no
citoplasma.
Éxons correspondem às regiões
presentes no transcrito após o
processamento (mRNA).

Camundongos, sem o gene que codifica o receptor para o interferon gama e células sem
o gene IFNG, são muito mais susceptíveis a
doenças causadas por micobactérias, assim
como a outros patógenos.

O gene que codifica o interferon gama na
espécie humana está localizado na região 1,
banda 5 do braço longo do cromossomo 12
(12q15). O gene IFNG contém 1218 pares
de nucleotídeos organizados em 4 éxons e 3

íntrons. O primeiro éxon inicia por uma região não traduzida (UTR, do inglês untranslated) de 132 nucleotídeos, e o último éxon
finaliza com uma UTR de 585 nucleotídeos.
Os éxons codificam uma proteína precursora
de 166 aminoácidos, a qual contém uma sequência sinal (peptídeo sinal) para secreção,
composta por 23 aminoácidos. Esta sequência sinal e o pró-peptídeo de 5 aminoácidos
são clivados na proteína madura, sendo o interferon gama composto, portanto, por 138
aminoácidos (Figura 3).

Além disso, o gene IFNG apresenta apenas
um transcrito, o que é relativamente incomum (a maior parte dos genes transcreve
múltiplos transcritos). Também apresenta alto grau de conservação evolutiva, com
46 genes ortólogos. Em outras palavras,
mutações na sequência codificadora do

gene normalmente não são bem toleradas:
alterações na sequência de aminoácidos
deve afetar a atividade normal da proteína,
tornando o indivíduo mais susceptível a
diversas infecções intracelulares e afetando
a sobrevivência até a idade reprodutiva da
espécie.

O GENE IFNG

Figura 3.
Principais informações sobre
o gene IFNG. A primeira
imagem mostra a localização
cromossômica do gene IFNG,
representada pela barra em
vermelho. Retirada de: http://
www.genecards.org/cgi-bin/
carddisp.pl?gene=IFNG. Já
a segunda imagem mostra
o transcrito. Os éxons são
representados pelos retângulos
coloridos; os íntrons são as linhas
e as regiões não traduzidas
(UTRs) correspondem aos
retângulos vazios. Adaptado
de: http://www.ensembl.org/
Homo_sapiens/Transcript/Su
mmary?db=core;g=ENSG00
000111537;r=12:6815476868159747;t=ENST00000229135.
A parte mais inferior da figura
mostra a proteína traduzida.
No lado esquerdo, está a
representação gráfica das três
regiões da proteína. No lado
direito, a tabela indica o número
de aminoácidos (AA) de cada
região da proteína. Adaptado
de: http://www.uniprot.org/
uniprot/P01579.

Genes ortólogos - genes de
duas espécies diferentes que
derivam de um mesmo gene
ancestral.
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REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO
DO GENE IFNG
Como em todo bom exército, os diferentes componentes do agrupamento militar
são treinados e designados para funções
específicas. Nesse sentido, o gene IFNG é
pleiotrópico, codificando uma molécula
que atua em várias frentes, com as mais diferentes funções (SCHRODER et al., 2004).
Logo, sua expressão precisa ser estritamente
regulada. Nesse sentido, a metilação de citosinas em dinucleotídeos 5’-CpG-3’ (onde
“p” representa o grupamento fosfato, ou seja,
citosina seguida de guanina no sentido 5’-3’)
é um mecanismo eficiente para o silenciamento herdável, porém reversível, da expressão gênica (mecanismo epigenético). De
fato, o gene IFNG apresenta uma frequência
elevada de 5’-CpG-3’ na região promotora,

responsável por parte de sua regulação. A
importância da metilação desta “ilha” CpG
para a expressão de IFNG é apoiada por
experimentos com culturas de linfócitos
T citotóxicos estimulados, na presença de
5-azacitidina (5-AZA). A 5-AZA é uma
droga que provoca “desmetilação” do DNA.
Após tratamento com AZA, níveis aumentados de interferon gama na cultura foram
descritos, bem como um incremento no número de células inatas capazes de produzir
IFN-γ (ARAÚJO-SOUZA et al., 2015).
Isso sugere que a metilação do gene IFNG é
um determinante da produção de interferon
gama. Sua produção tem de ser estritamente regulada, uma vez que assim como a sua
deficiência aumenta a predisposição a infecções, seu excesso conduz à exacerbação da
resposta inflamatória e danos nos próprios
tecidos.

Gene pleiotrópico - gene
único que influencia diversos
traços fenotípicos.
Metilação de citosinas
- processo de adição de um
grupo metil (-CH3) em uma base
nitrogenada citosina, precedendo
uma guanina no sentido 5’-3’,
sendo representado como
5’CpG3’ (onde “p” representa o
grupamento fosfato do esqueleto
açúcar-fosfato), e causa o
silenciamento da expressão
gênica.

Mecanismo epigenético
- mecanismo que causa
modificações herdáveis, porém
reversíveis, na expressão
gênica, normalmente ao nível
de compactação do DNA, sem
alterar a sua sequência de bases
nitrogenadas.

Figura 4.

Além da região promotora, os íntrons também estão associados com a regulação da expressão do gene. O polimorfismo +874 A>T
do intron 1 de IFNG (g.68158742T>A)
ocorre numa sequência reconhecida pela
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proteína reguladora NFkB, que apresenta
um importante papel na ativação de células
da resposta imunológica. O alelo T tem sido
associado à expressão aumentada de IFNG
(revisto por SILVA et al., 2014).

Estrutura do gene IFNG e ilha
CpG no promotor do gene no
camundongo. Os éxons estão
representados pelos retângulos
coloridos, numerados de 1 a 4.
As regiões não traduzidas (UTR)
a 5' e a 3' estão representadas
como retângulos brancos, e
o promotor, como uma linha
verde. Em detalhe, estão
indicadas as posições relativas
dos dinucleotídeos 5’-CpG-3’
localizados no promotor do IFNG.
Os números correspondem à
distância relativa (número de
nucleotídeos) do local de início
da transcrição. Adaptado de:
ARAÚJO-SOUZA et al., 2015.
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MUTAÇÕES NO INTERFERON
GAMA E PATOLOGIAS

UM GENE,
MUITAS FUNÇÕES…

Atualmente, são notificados mais de 9,6 milhões de novos casos de tuberculose e mais
de 215 mil novos casos de hanseníase por
ano no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs104/en/ e
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/en/). A tuberculose é provocada
pelo Mycobacterium tuberculosis, enquanto
que a hanseníase é causada pelo M. leprae
ou M. lepromatosis, micobactérias que invadem macrófagos. Indivíduos com produção
deficiente de interferon gama são incapazes
de restringir o crescimento dos bacilos, permitindo o estabelecimento da infecção. Por
outro lado, indivíduos que apresentam alta
expressão do gene IFNG (portadores do
alelo +874T) apresentam resistência a estas doenças (CARDOSO et al, 2010; revisão em SILVA et al., 2014). Ademais, atualmente, o nível de IFN-γ também está sendo
utilizado para diagnóstico da tuberculose,
através do teste IGRA (Interferon Gamma
Release Assay). Tal teste mede os níveis in
vitro de interferon-gama, produzido por
linfócitos T que tenham sido estimulados
por antígenos do M. tuberculosis.

Concluindo, o Interferon-γ é um integrante
fundamental do nosso exército de defesa. Atuando nas mais diferentes frentes de batalha,
este importante soldado mostra-se um valioso
componente da resposta imunológica Th1, nos
protegendo de ataques por agentes causadores
de doenças. Mutações que alteram a expressão
numérica deste soldado podem alterar grandemente a qualidade da resposta imunológica,
aumentando a susceptibilidade ou a resistência
a doenças importantes para a saúde pública,
como a tuberculose e a hanseníase.
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