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uma breve introdução
 Quando se fala sobre DNA na sala de aula, é fá-

cil perceber que os alunos já trazem uma grande quanti-
dade de informações sobre o assunto. Mesmo quando o 
tema não faz parte do planejamento, como é o caso de 
muitos professores do Ensino Fundamental, é frequente 
a pergunta, vinda dos alunos: “Como funciona o teste de 
DNA, professor?”

 Muitos avanços da Biologia Molecular não eram 
citados, ou mesmo imaginados, durante a formação bási-
ca da maioria dos professores e só atualmente começam 
a ser introduzidos nos cursos de graduação (Silveira, 
2003). Assim sendo, geralmente professores e alunos to-
mam conhecimento dessas novidades ao mesmo tempo 
e pelos mesmos veículos de difusão científica (Silveira, 
2003; Santos, 2005). Ou seja, devemos aprender as novi-
dades da Genética por conta própria. 

 Por outro lado, uma vez que compreendemos 
esses avanços, eles se tornam uma grande oportunidade 
para abordar conceitos de Genética de maneira contextu-
alizada e estimulante. O teste de identificação por meio 
de DNA, ou apenas teste de DNA, é largamente conhe-
cido pelos alunos, o que faz dele uma grande porta por 
onde podemos conduzi-los ao mundo da Biologia (Sil-
veira, 2003; Santos, 2005). 

 Pensando nisso, apresentamos uma sugestão de 
atividade que, ao explicar de maneira simples o funciona-
mento do teste de DNA, cria condições para que o aluno, 
inclusive do Ensino Fundamental, aplique os conceitos 
básicos da Genética em situações reais e motivadoras. 
Essa atividade já foi conduzida em diversas turmas de 
Ensino Médio e Fundamental. Valemo-nos aqui dessa 
experiência para sugerir reflexões e questionamentos que 
podem ser levantados durante a atividade.

A nossa proposta 
materiais necessários:

• Cinco metros de qualquer fio maleável e colo-
rido, sendo um metro de cada cor (nós usamos 
fios de varal, mas poderia ser lã, fita ou barban-
te colorido);
• Fita crepe.

preparação
Tomar um dos metros de fio e cortar em pedaços 

de 5, 15, 25 e 35 cm, que representarão o DNA da mãe; 
em seguida, fixá-los uns aos outros lateralmente com fita 
crepe. Fazer o mesmo com outra cor, para representar o 
DNA do suposto pai, só que com pedaços de 10, 20, 30 
e 40 cm, e com outra cor para o filho, com pedaços de 5, 
10, 20 e 35 cm. Prender os três conjuntos de fios (mãe, 
filho e suposto pai) próximos à base da lousa, de modo 
que, se esticado perpendicularmente, cada fio permaneça 
dentro dos limites de altura e largura da lousa (Figura 1).

 Os fios da última cor, que não serão cortados, 
servirão apenas para representar o aspecto do DNA antes 
do teste: um emaranhado bem longo. Esse fio será mos-
trado aos estudantes, mas não precisa ser preso na lousa, 
como os outros.

 
Sugestão de como conduzir a atividade
O entendimento do teste de DNA depende da com-

preensão de que metade do DNA de uma pessoa vem de 
seu pai, e a outra metade, de sua mãe. Essa idéia simples 
já é reconhecida por muitos alunos, e propomos que esse 
seja o ponto de partida para a atividade. Para levantar 
essa idéia entre os alunos, o professor perguntará à clas-
se: “Você tem DNA? De onde veio esse DNA?”. Essas 
questões são boas maneiras de descobrir se os alunos já 
possuem essas idéias, e de apresentá-las aos que ainda 
não a conhecem.

 Nesse momento, é oportuno apresentar o proble-
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ma central da atividade. Existe uma criança cuja mãe é 
conhecida, mas apenas suspeita-se de quem seja o pai; 
esse é o problema clássico a ser resolvido pelo teste de 
identificação por DNA. Diante desse problema, a expe-
riência mostra que, invariavelmente, os alunos sugerem 
o teste de DNA. O papel do professor, nesse momento, 
é guiar os alunos para que pensem de maneira mais prá-
tica sobre como resolver o problema. Perguntas como as 
seguintes podem auxiliar nessa discussão: Mas o que é o 
DNA? Como fazer para obtê-lo? E, uma vez de posse do 
DNA da mãe, do filho e do suposto pai, o que faremos? 

 Nesta atividade, o DNA é comparado a um fio. 
Um fio que em geral está enrolado, às vezes muito enro-
lado, às vezes com alguns trechos esticados; para isso, 
podem ser utilizados os fios que não foram cortados, en-
fatizando que um deles pertence ao pai e o outro, à mãe. 
É importante mencionar que esse fio está dentro de todas 
as células do corpo, e não apenas nas do sangue ou do es-
perma, como acreditam muitos alunos. Dependendo do 
grau de profundidade a que se pretenda levar a atividade, 
pode-se ressaltar que esse fio, quando visto de perto, é 
composto de quatro unidades diferentes, os nucleotídeos.  

  Nas ocasiões em que aplicamos esta atividade, 
direcionamos a discussão para que os alunos percebam 
como a idéia de que “metade vem do pai, metade vem da 
mãe” é crucial para o teste. É comum que eles cheguem à 
conclusão de que é preciso comparar o DNA do filho ao 
de sua mãe e de seu suposto pai. Como sabemos quem é a 
mãe, metade do DNA do filho deverá ser igual ao dela, e 
a metade restante deverá ter vindo de seu pai. Entretanto, 
caso haja algum trecho do DNA do filho que não veio de 
sua mãe e que também não veio de seu suposto pai, então 
saberemos que nosso candidato não é o verdadeiro pai.

 Mas, como é possível comparar os DNAs? É ne-
cessário que o professor apresente agora como funcionam 
duas ferramentas importantes da Biologia Molecular: as 
enzimas de restrição e a eletroforese. É fundamental res-
saltar que, dependendo do nível dos alunos, vale a pena 
falar em “enzimas de restrição”, mas o conhecimento do 
termo não é fundamental para a compreensão do teste. O 
mais relevante aqui é apresentar o funcionamento dessas 
ferramentas, a idéia de o que elas fazem com o DNA, 
para que se compreenda como é feita a comparação. Para 
isso, as enzimas de restrição podem ser comparadas a 
tesouras. Não são, entretanto, tesouras comuns, pois são 
capazes de cortar o DNA em locais muito específicos, ou 
seja, onde aparece sequência específica de bases. Como 
a sequência se prolonga ao longo do fio, ao final do pro-
cesso teremos vários pedaços de DNA, de diferentes ta-
manhos. Isso traz a oportunidade de comparar o DNA da 
mãe, do filho e do suposto pai, pois ao final da ação das 
“tesouras moleculares”, teremos então vários pedaços de 

DNA, todos misturados dentro de nosso tubo de ensaio. 
O passo seguinte é ordená-los por tamanho, o que permi-
tirá a comparação.

 Grudados perpendicularmente à base da lousa 
estão os três conjuntos de fios já cortados: o da mãe, o do 
filho e o do suposto pai. Para medi-los, basta esticá-los e 
fazer um traço horizontal próximo à extremidade de cada 
fio (Figura 1). Vale a pena, nesse momento, que os pró-
prios alunos façam esses traços. O professor deverá pedir 
que os alunos se assegurem de que todos os fios estão 
representados por traços, e só então iniciar a comparação 
entre os tamanhos dos fios. 

 É importante que o professor retome qual a idéia 
central do teste: metade do DNA de uma pessoa vem de 
sua mãe, e outra metade, do seu pai. Partindo dos traços 
que representam os fios de DNA do filho, o professor 
procurará por um traço correspondente na mãe e no su-
posto pai. Fazendo isso para todos os trechos de DNA do 
filho, saberemos se nosso candidato é mesmo o pai. 

 O material que aqui propomos mostra que dois 
pedaços do DNA do filho vieram de sua mãe (os de 5 e 
35 cm) e outros dois, do pai (10 e 20 cm). Para enrique-
cer a atividade, sugerimos acrescentar mais dois trechos 
de DNA para cada personagem, de maneira que cada 
conjunto de fios tenha 6 pedaços (de maneira que 3 fios 
do filho sejam iguais a 3 fios da mãe e os outros 3 se-
jam iguais aos do pai). O professor poderia ainda propor 
uma outra situação em que o suposto pai não se encaixa: 
basta fazer um fio com comprimento que não tenha cor-
respondente no filho (ex.: 40 cm). Analisar também essa 
situação, em que o suposto pai não se encaixa nos pa-
drões genéticos do filho, promoveu discussões bastante 
frutíferas e permitiu um maior aprofundamento por parte 
dos alunos; sendo assim, recomendamos fortemente que 
o professor siga essa estratégia.

Sugestão de avaliação
 Para avaliar esta atividade, propusemos cinco 

questões aos alunos, que também poderão ser usadas. 
Cada questão visa verificar qual é o grau de compreensão 
sobre o teste que o aluno adquiriu após a atividade. 

1) QUEM É O PAI DO CAStIlhO?
Apresentamos uma questão que verifica se o aluno 

é capaz de perceber no papel o mesmo padrão que foi 
apresentado na atividade. Essa questão está reproduzida 
a seguir e foi capaz de motivar os alunos em todas as 
vezes em que a utilizamos (figura 2).

2) QUE QUANtIDADE DO SEU MAtERIAl 
GENÉtICO VEM DE SUA MãE? 
Essa questão visa detectar se os alunos captaram a 
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ideia fundamental do teste, ou seja, “metade vem do pai, 
metade vem da mãe”. 

3) UMA MUlhER tEM UMA DOENçA CAU-
SADA POR UMA MODIFICAçãO EM SEU 
DNA (MUtAçãO). QUAl A ChANCE DE 
QUE UMA CRIANçA NASCIDA DElA hER-
DAR ESSA MUtAçãO? 
Essa questão exige que o aluno aplique a ideia 

“metade vem do pai, metade da mãe” a uma outra si-
tuação. Duas ressalvas merecem ser feitas: em primeiro 
lugar, a questão implica que os alunos conheçam porcen-
tagem, e deve ser reformulada para alunos que ainda não 
o conhecem. Em segundo lugar, nem sempre a chance 
de herdar uma doença da mãe é de 50% (caso o defeito 
esteja em um cromossomo sexual, por exemplo), mas é 
improvável que isso atrapalhe a discussão entre alunos 
que estão se iniciando na Genética. Além disso, pode 
funcionar como um ponto de partida para discutir modos 
mais complexos de hereditariedade.

4) VOCê GOStOU DESSA AtIVIDADE? DE 
QUE VOCê NãO GOStOU?
Esse é o momento que os alunos terão para fazer 

críticas e sugestões à atividade. 
5) VOCê AChA QUE APRENDEU COMO 
FUNCIONA O tEStE DE DNA?
 As duas últimas perguntas podem lançar luzes so-

bre o grau de motivação dos alunos para aprender. É fun-
damental que a atividade seja prazerosa, pois isso facilita 
muito o trabalho. A quarta questão, em particular, pode 
ajudar o professor a aperfeiçoar seu modo de atuação 
com base nas críticas dos alunos, e a quinta questão per-
mite que os próprios alunos olhem para o seu processo 
de aprendizagem, valorizando o que aprendem na escola.

 Propusemos essas cinco questões nas várias ve-
zes em que aplicamos esta atividade,o que nos propor-
cionou a chance de quantificar as respostas dos alunos. 
Nas duas primeiras questões, os alunos, via de regra, têm 
taxas de acerto muito altas (mais de 90%), mostrando 
que são capazes de compreender a atividade e seu con-
ceito central. Conforme o esperado, os alunos do Ensino 
Médio costumam ter desempenhos mais altos que os do 
Fundamental, talvez por já estarem mais familiarizados 
com as idéias sobre o assunto. 

 Entretanto, na terceira questão observamos 
um desempenho relativamente mais baixo (ao redor de 
70%), mesmo entre os alunos do Ensino Médio, mos-
trando que o professor deve pensar maneiras para que os 
estudantes associem a idéia de que “metade vem do pai e 
metade vem da mãe” a outras situações como, por exem-
plo, as que envolvem doenças hereditárias. Um ponto 
muito positivo desta proposta é o grande envolvimento e 
satisfação dos alunos com a atividade, contribuindo para 

quebrar a monotonia da sala de aula que incomoda tan-
to alunos como professores. Esse envolvimento é ainda 
maior quando uma dramatização é feita, em que os alu-
nos representam a mãe, o filho e o suposto pai.

Conclusões
Utilizar o teste de DNA para aproximar-se dos 

assuntos de Genética parece ser uma boa alternativa, 
principalmente para o professor do Ensino Médio. En-
tretanto, alguns problemas merecem atenção, como a 
dificuldade dos alunos em aplicar o conhecimento de-
senvolvido nessa atividade em outras situações. trata-se, 
portanto, de um recurso interessante como ponto de par-
tida, mas requer outras atividades para que a apropriação 
dos conceitos de Genética pelos alunos seja completa. 

Do ponto de vista dos conteúdos formais de Ge-
nética, esta atividade faz referências imediatas a alguns 
conceitos que são trabalhados em muitas salas de Ensino 
Médio. Na etapa em que se mostra os diversos “pedaços” 
de DNA gerados após a ação das enzimas de restrição, 
representados pelos pedaços de fio, pode-se mencionar 
a idéia de polimorfismo, que está relacionada à variação 
genética existente nas populações. Igualmente, pode-se 
mencionar a relação entre a idéia de “metade vem do pai 
e metade vem da mãe” com a meiose e os cromossomos. 
Em que ponto da atividade essas relações serão feitas e 
quais conteúdos serão trabalhados de forma mais profun-
da ficam a critério de cada professor.

A título de exemplo, podemos mencionar uma se-
qüência de temas que foi desenvolvida com sucesso em 
uma escola estadual paulista: depois do teste de DNA, 
os alunos participaram de uma atividade que explicava 
a meiose, ou seja, por que “metade vem do pai e metade 
vem da mãe”. Depois disso, discutiram a gametogêne-
se, com base em um vídeo que falava sobre mulheres 
que vendiam seus óvulos. Ressaltamos que essa é ape-
nas uma das muitas possibilidades de sequência didática 
que pode ser seguida. Com base nas necessidades de seus 
alunos e na experiência com cada turma, cabe ao profes-
sor decidir quais são os temas e conceitos que merecem 
ser abordados. Dessa maneira, esta proposta pode atingir 
seu objetivo: partir de um tema atual, como o teste de 
DNA, em direção a um aprofundamento em conceitos 
importantes da Genética. 

Referências bibliográficas
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Figura 1. Instruções para preparação da atividade. A – Prenda os três conjuntos de fios que representam o 
DNA na lousa, tendo o cuidado de que as bases estejam alinhadas; no exemplo, os fios vermelhos correspondem à 
mãe, os azuis, ao suposto pai e os verdes, ao filho. Estique um dos fios e faça um risco horizontal marcando a altura 
atingida pela extremidade que está solta. Repita o procedimento para todos os fios. B – Depois de todas as marcas 
terem sido feitas, a análise pode ser conduzida ressaltando quais dos trechos do DNA do filho correspondem a quais 
trechos nos pais. Caso haja correspondência entre metade dos trechos do filho com os do suposto pai, evidencia-se a 
paternidade; caso não haja, os trechos não-correspondentes devem ter vindo de outra pessoa, descartando a pater-
nidade desse suposto pai. No exemplo, a paternidade foi comprovada. 

Utilizando as enzimas 
adequadas, quebramos o DNA 
do Castilho, de sua mãe e de 

quatro suspeitos 
de serem seu pai. 

Abaixo estão representados os 
padrões de “pedaços” de DNA 
que foram obtidos. Será que 

você é capaz de descobrir 
quem é o pai do Castilho?

Que porcentagem do seu material 
hereditário (DNA) veio de sua mãe?

(   )100%   (   )75%   (   )50%  (   )25%  (   )0%

Uma mulher tem uma doença causada por 
uma mutação no cromossomo do par 5. Qual 

a chance de que uma criança, filha dessa 
mulher, herde essa mutação? 

(   )100%   (   )75%   (   )50%  (   )25%  (   )0%

O que você achou dessa atividade?

(   ) ótima  (   ) boa  (   ) razoável  (   ) ruim

Você acha que aprendeu como funciona o 
teste de DNA?

(   ) sim     (    ) não 

Se tiver algum comentário, escreva-o abaixo.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Descubra quem é o pai do Castilho!

Castilho Freitas Rubens Soares MoraisMãe

Faça um “X” 
em quem você 
acha que é o 

pai do 
Castilho:

Figura 2. Sugestão de avaliação da atividade proposta neste artigo. Fazendo analogia com um programa 
de TV muito popular, este problema propõe aos alunos uma situação semelhante à apresentada pela atividade. As 
questões subsequentes, discutidas em detalhe no texto, visam avaliar outros aspectos do aprendizado e abrir espaço 
para críticas dos estudantes. Esta imagem não pode ser reproduzida para fins comerciais.
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Palavras-chaves: Jogo didático, leis de Mendel 
e Genética.

Mendel, através da observação dos fenótipos da 
ervilha, estudou a transmissão dos caracteres e estabele-
ceu o Princípio da Segregação (PIERCE, 2004). Devido 
à dificuldade de ministrar estes conteúdos no Ensino Mé-
dio, acreditamos, assim como Kishimoto (1996), que o 
professor deva adotar práticas que atuem nos componen-
tes internos da aprendizagem, importantes para a assimi-
lação de conhecimentos por parte do aluno. O interesse, 
a atenção e a curiosidade dos alunos para o “novo” pode 
ser despertado com atividades lúdicas, como os jogos di-
dáticos, que segundo Miranda (2001) estimula a cogni-
ção, afeição, socialização, motivação e criatividade.

Visando uma forma de contribuir para estes pro-
cessos de ensino e aprendizagem, surgiu a idéia de um 
jogo didático que facilite a compreensão por parte dos 
alunos sobre conceitos importantes de Genética, as Leis 
de Mendel e os respectivos cruzamentos das caracterís-
ticas da ervilha.

Confeccionando o Bingo das Ervilhas: Este bin-
go é composto de duas cartelas principais com todos os 
Genótipos e Fenótipos, sendo uma para a primeira lei 
(Figura 1) e a outra para a segunda lei (Figura 2). Estas 
cartelas deverão ficar com o professor ou quem for apli-
car o jogo, para que coloque os 24 Genótipos sorteados 
para a primeira lei (Figura 3) ou os 48, para a segunda lei 
(Figura 4). Para cada lei, terão as cartelas coloridas, com 
os quadros de Punnet expressando os Fenótipos e os ale-
los para que cada jogador faça os cruzamentos. Na pri-
meira lei, as cartelas têm os quadros com dois fenótipos 
de cada característica cruzada são representados (Figura 
5). Já para a Segunda Lei, as cartelas têm três quadros 
de Punnet com apenas dez fenótipos representados das 
características cruzadas (Figura 6).

Como jogar: Cada uma das leis de Mendel deve 

ser trabalhada separadamente no jogo. O professor de-
verá recortar os Genótipos (Figuras 3 e 4) e colocá-los 
dentro de um saco ou envelope (um para cada lei), para 
que os mesmos sejam retirados e anunciados. Cada jo-
gador deverá receber uma cartela. O professor retira a 
ficha contendo o Genótipo respectivo ao bingo que ele 
for aplicar (o da Primeira Lei ou Segunda Lei, por exem-
plo: RV ou RRVV). Caberá ao jogador fazer o cruza-
mento e marcar na sua cartela aqueles fenótipos com as 
figuras coloridas. O Primeiro jogador que preencher a 
cartela pronuncia “Mendel”; o professor neste instante 
deverá interromper o bingo para fazer a conferência e 
anunciar se de fato o jogador ganhou o jogo de bingo. 
Caso o jogador não tenha ganhado, o professor dará se-
qüência ao jogo e poderá pedir ao jogador que blefou 
para pagar uma prenda ou responder a uma questão de 
genética para que volte ao jogo. Sugere-se ao professor 
a entrega de brindes para os ganhadores, para que a cada 
rodada os jogadores tenham mais expectativa. Para uma 
maior durabilidade do material e reutilizações do bingo, 
recomenda-se que o material (especialmente as cartelas) 
seja plastificado.

Cruzamentos das características do Bingo das 
Ervilhas: No cruzamento, os genes dominantes virão 
antes dos recessivos; os dominantes serão representados 
pela letra maiúscula e os recessivos, pela letra minús-
cula. A primeira Lei de Mendel será representada pelas 
características: cor da ervilha, textura da ervilha, cor da 
vagem, forma da vagem, altura da planta e posição das 
flores. Na segunda Lei de Mendel serão combinadas as 
características: cor e textura da semente; cor e textura da 
vagem; cor e posição das flores. 

Sugestões para uso em sala de aula: Para o pro-
fessor aplicar este jogo em sala de aula, primeiramente 
deve haver uma explicação sobre o conteúdo a ser traba-
lhado. O Bingo das Ervilhas tem um papel importante no 
que se refere a uma aula expositiva prática que facilita 
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a memorização do aluno, bem como o raciocínio rápi-
do que os mesmos farão dos cruzamentos. É um jogo 
bem simples e de baixo custo. O jogo, segundo Schwartz 
(1998), possui duas funções: o lúdico, quando propicia a 
diversão e o prazer, e o educacional servindo para com-
plementar o conhecimento do indivíduo. Poderá ser uti-
lizado em nível superior, em disciplinas de Genética e 
Biologia Molecular e Celular, do curso de Ciências Bio-
lógicas ou de outros cursos e nas atividades de ensino de 
Estágio Supervisionado.
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Figura 1. Cartela principal da primeira lei de Mendel. Esta cartela deve ficar com o professor para que colo-
que os genótipos sorteados sobre o fenótipo correspondente. 

Figura 2. Cartela principal da segunda lei de Mendel. Esta cartela deve ficar com o professor para que colo-
que os genótipos sorteados sobre o fenótipo correspondente. 
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Figura 3. Os 24 genótipos da primeira lei de Mendel. O professor deve recortar cada genótipo e colocar num 
saco ou envelope.

Figura 4. Os 48 genótipos da segunda lei de Mendel. O professor deve recortar cada genótipo e colocar num 
saco ou envelope.
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Figura 5. Cartelas da primeira lei de Mendel: o professor deve recortá-las e entregar uma para cada aluno.  
(recomenda-se que o professor plastifique as cartelas para aumentar a reutilização).
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Figura 5 (continuação). Cartelas da primeira lei de Mendel.
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Figura 6. As 20 opções de cartelas da segunda lei de Mendel, o professor deve recorta na linha pontilhada e 
entregar uma para cada aluno. (Obs: recomenda-se que o professor amplie para imprimir e plastifique as cartelas 
para aumentar a reutilização)
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Figura 6 (continuação). Cartelas da segunda lei de Mendel.
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Figura 6 (continuação). Cartelas da segunda lei de Mendel.
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resumo
“Classificando a diversidade biológica” é uma ati-

vidade em duas etapas: I. Classificação de objetos; II. Es-
tudo de caso. Na primeira etapa o aluno cria os próprios 
critérios para realizar o agrupamento de objetos relacio-
nados, no caso, utensílios utilizados para cozinhar (pane-
linhas). Na segunda etapa o aluno entra em contato com 
um caso real de classificação de organismos de acordo 
com características morfológicas, distribuição geográfi-
ca e marcadores genéticos.

É uma atividade voltada para o ensino médio e 
cursos de graduação em Biologia. O número ideal de 
participantes é de até quarenta alunos, divididos em gru-
pos de cinco alunos.

Parte I. Classificação de objetos

resumo
Esta atividade promove a discussão de critérios de 

seleção dos objetos a serem classificados ou ordenados 
(ex. cor, presença de cabo, altura etc.).

 A atividade é indicada para o ensino fundamen-
tal e médio. A duração da atividade é de, aproximada-
mente, 20 minutos.

Objetivo
Introduzir, de modo lúdico, noções básicas sobre 

a classificação dos seres vivos: descrição, mensuração e 
ordenação da diversidade biológica 

Justificativa
Desde o surgimento, a espécie humana estabele-

ce uma íntima relação com a natureza que a cerca, não 
apenas para obter alimentos ou se proteger das intempé-
ries, mas uma relação investigativa e curiosa a respeito 
de tudo aquilo que a cerca. Uma das maneiras que o ser 
humano encontrou, para melhor compreender o meio em 
que vive, foi classificar não só os fenômenos naturais 
como também os seres vivos. Dessa maneira, de forma 
bem simplista, indivíduos de uma tribo poderiam separar 

um fruto venenoso de um comestível.
Atualmente, essa necessidade de classificar ainda 

é muito presente. Sabendo que há cerca de 1,75 milhões 
de espécies entre animais e plantas já identificadas (sen-
do que mais da metade dessas espécies são constituídas 
por insetos), como trabalhar com um número tão grande 
de informações?

O primeiro passo é organizar o conhecimento. 
Particularmente na Biologia, é necessário que haja um 
sistema universal de classificação das espécies, tornando 
possível e acessível a troca de informação sobre a di-
versidade. Assim, um pesquisador que trabalha com uma 
determinada espécie de ave migratória na América do 
Norte pode comparar seus estudos com os de um pesqui-
sador que trabalhe com a mesma ave na América do Sul. 

A classificação de organismos sempre foi uma 
tarefa complexa e frequentemente controversa. Diante 
da necessidade de se desenvolver um sistema de clas-
sificação, como seria usado o que já se sabe sobre orga-
nismos vivos para distribuí-los em categorias? Insetos, 
morcegos e aves seriam colocados na mesma categoria 
simplesmente porque eles possuem asas e podem voar? 
Ou seriam agrupados em outra categoria baleias, peixes 
e nadadores olímpicos porque eles sabem nadar? E se 
fosse necessário classificar em uma lista os alimentos de 
que se gosta e aqueles de que não se gosta? Será que as 
listas de diferentes pessoas seriam iguais? E qual dessas 
listas estaria correta?

A resposta:- qualquer um desses sistemas de clas-
sificação pode ser válido, dependendo de seu objetivo. 
Como acabamos de ver, os sistemas de classificação po-
dem ser subjetivos, ou seja, as características seleciona-
das por uma pessoa podem ser diferentes daquelas sele-
cionadas por uma outra pessoa. Pensando nisso, surge 
uma questão: como pesquisadores diferentes podem che-
gar à conclusão de que estão trabalhando com a mesma 
espécie? Se a classificação é subjetiva, eles podem dar 
o mesmo nome para espécies diferentes, ou o contrário, 
nomes diferentes para a mesma espécie? Na verdade não 
é bem assim, e já veremos por que. 

05.01, 13-24 (2010)
www.sbg.org.br
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Função Pedagógica
A prática do método científi co realizada nesta ati-

vidade facilita o aprendizado signifi cativo dos conceitos 
relacionados à classifi cação dos seres vivos.

Aplicando a Atividade
1. Dividir os alunos em turmas de cinco.
2. Distribuir para cada turma:

- um saquinho azul contendo um conjunto de 
panelinhas (Figura 1).
- o procedimento da atividade

3. Orientar os alunos para que agrupem os objetos 
de acordo com um critério por eles estabelecidos (cor, 
tamanho, forma etc).

4. Comparar os agrupamentos feitos pelas diferen-
tes turmas de alunos. Ressaltar e discutir com a classe os 
critérios adotados por cada turma.

5. Solicitar aos alunos que façam sub-agrupamen-
tos utilizando um novo critério.

6. Comparar os agrupamentos feitos pelas diferen-
tes turmas de alunos. Ressaltar e discutir com a classe os 
critérios adotados por cada turma.

Sugere-se que durante a atividade o(a) professor(a) 
faça perguntas para os alunos como as abaixo listadas. 
As questões têm por objetivo mostrar aos alunos que os 
critérios são subjetivos e que todos podem ser válidos. 
No entanto, em algumas situações, alguns critérios po-
dem ser melhores do que outros e aceitos por um número 
maior de pesquisadores.

Perguntas
1. Qual a base do critério de agrupamento adota-
do?
2. Existem outras possibilidades de agrupamento?
3. Por que os agrupamentos são diferentes de uma 
turma de estudantes para outra?
4. Existe um critério melhor ou único que poderia 
ser adotado por todas as turmas?
5. É possível continuar estabelecendo novos crité-
rios infi nitamente?  Qual o limite?
6. Qual o número mínimo de objetos em um des-
ses subgrupos? 
7. Como os cientistas agrupam os organismos vi-
vos? Seria como nesta atividade, utilizando carac-
terísticas morfológicas?

Figura 1. Ilustração do conjunto de panelinhas coloridas e de diferentes formatos, que podem 
ser usadas nesta atividade.

Correções e modificações da diagramação de “Classificando a Diversidade 
Biológica”.

- no endereço, logo abaixo dos e-mail dos autores:
Inserir um espaço após a vírgula, antes de ... Instituto de...

- No Resumo: retirar o 3º parágrafo: ... “A etapa I é realizada, aproximadamente....
- Em Parte I, Resumo, 2º parágrafo, 2ª linha: retirar: “O número ideal de participantes é 
de até quarenta alunos, divididos em grupos de cinco alunos”.
- alinhar os parágrafos com o título de cada item.
- Página 10: 
- No item “Aplicando a atividade” enumerar:

1. Dividir os alunos...
2. Distribuir para cada ....

- Figura 1: fazer a legenda da figura com o comprimento aproximado da figura.
- Substituir a Figura 1 pela figura abaixo:

FIGURA 1
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Procedimento para o aluno
1. Abrir o saquinho e retirar os objetos. 
2. Observar as panelinhas.
3. Após a observação agrupar esses objetos se-
guindo um critério idealizado pela equipe. Quan-
tos grupos foram formados?
4. Observar os agrupamentos feitos pelas outras 
turmas. São iguais ou diferentes aos de outras tur-
mas?    Por quê?
5. Dentro dos agrupamentos que a sua turma ob-
teve, é possível fazer uma nova subdivisão dos 
objetos? Em caso afirmativo, fazer uma nova sub-
divisão.
6. Observar os agrupamentos feitos pelas outras 
turmas. São iguais ou diferentes aos do seu grupo? 
Por quê?

I)  Respostas para as questões da seção “Apli-
cando a atividade”:

O critério escolhido por uma turma pode ter sido 
cor, por exemplo.

 Uma outra turma pode ter escolhido o critério de 
ausência ou presença de cabo; uma outra, ainda, pode ter 
agrupado em panelas com furos e sem furos etc. 

Os agrupamentos são diferentes de uma turma 
para outra porque cada uma usou um critério diferente 
para agrupar as panelas.

Todos os critérios adotados pelas turmas para 
agrupar e sub-agrupar as panelinhas são válidos.

No agrupamento de panelas cor de laranja, pode-
se classificar as panelas com cabo em um grupo e as sem 
cabo, em outro. Pode-se sub-agrupar as panelas com 
cabo novamente considerando-se um novo critério, por 
exemplo, presença ou ausência de furos. O limite é im-
posto pelas características possíveis de se distinguir um 
objeto do outro.

O número mínimo de objetos em cada agrupamen-
to é um. 

Os cientistas identificam e classificam os organis-
mos com base em métodos comparativos, analisando as 
semelhanças entre eles. A Parte II complementa essas 
questões, pois trata de um caso biológico real, em que 
se comparam características morfológicas externas, cro-
mossomos e marcadores moleculares 

Essas questões são levantadas exatamente para dis-
cutir com os estudantes que os critérios são subjetivos e 
todos eles podem ser considerados. No entanto, em algu-
mas situações, alguns critérios podem ser melhores que 
outros aceitos por um número maior de pesquisadores. 

Parte II. Estudo de caso - Classificação de Dro-
sófilas

resumo
Esta atividade é um estudo de caso a partir do qual 

são simulados problemas enfrentados pelos pesquisado-
res para agrupar sete espécies de drosófilas com base em 
similaridades de:

- morfologia externa (cor do corpo, distribui-
ção das manchas, cor dos olhos, distribuição 
das cerdas do corpo etc.);
- cariótipo (número e morfologia dos cromos-
somos metafásicos);
- inversões cromossômicas (visualizadas nos 
cromossomos politênicos); 
- distribuição geográfica. 

A atividade é indicada para o ensino médio e cur-
sos de graduação em Biologia. O número ideal de parti-
cipantes é de até quarenta alunos, divididos em grupos de 
cinco alunos. A duração da atividade é de, aproximada-
mente, 20-30 minutos.

Objetivos
Permitir a prática do procedimento científico utili-

zado na classificação da diversidade biológica.

Justificativa
Como ocorre com a maioria das espécies do gêne-

ro Drosophila, as características morfológicas externas 
e a morfologia da genitália masculina têm sido usadas 
como diagnóstico, quase exclusivo, para a identificação 
das espécies do grupo repleta. Porém, quando se trata de 
relacionar as espécies de Drosophila do grupo repleta 
entre si, há controvérsias devido ao desacordo entre as 
diferentes características utilizadas: cariótipo, inversões 
cromossômicas, morfologia da genitália masculina, dis-
tribuição geográfica etc. Essas controvérsias nem sempre 
podem ser resolvidas com o estudo de maior número de 
caracteres, no entanto, quanto mais características forem 
analisadas, melhor poderão ser determinadas as relações 
entre as espécies.

Esta atividade faz com que o aluno entenda que a 
classificação e a nomeação das espécies podem ser mu-
dadas com a utilização de novas características, e que 
em ciência trabalha-se com hipóteses temporárias que 
podem ser modificadas a cada novo fato que se descobre 
e se descreve.
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Função Pedagógica
A simulação da classificação das drosófilas faz 

com que o aluno aprenda, de maneira lúdica, que a clas-
sificação se faz com base em critérios que podem ser 
artificiais, mas que podem ter um significado biológico.

Materiais
Sete envelopes identificados pelas letras: a, b, C, d, 

e, f, g, sendo que cada um deles contém, externamente, o 
desenho de uma drosófila e a sua distribuição geográfica.

Cada envelope contém internamente:
o cariótipo da espécie
o cromossomo politênico com cores diferentes re-

presentando segmentos específicos. 

Preparando a atividade
Esta etapa é um estudo de caso e recomenda-se 

que ela seja aplicada após a atividade Classificando a 
diversidade biológica.

1. Dividir os alunos em turmas de cinco.
2. Distribuir para cada turma os envelopes de b 

a g, que representam as drosófilas a serem 
agrupadas e também o protocolo de procedi-
mento. Note que o envelope a não está inclu-
ído nesta primeira distribuição. Peça para os 
alunos não abrirem os envelopes.

3. Orientar os alunos para agruparem as drosófi-
las pela morfologia externa de acordo com um 
critério por eles estabelecido (cor, distribuição 
das cerdas e pintas escuras, cor dos olhos, dis-
tribuição geográfica etc.).

4. Pedir para os alunos abrirem os envelopes, si-
mulando que estão abrindo as drosófilas e ana-
lisarem o que está “escondido” internamente, 
isto é, cariótipos e cromossomos politênicos.

5. Orientar os alunos para fazerem o mesmo pro-
cedimento analisando os cariótipos e as inver-
sões nos cromossomos politênicos. Para facilitar 
a análise das inversões, os diferentes segmentos 
estão representados por cores diferentes.

6. Comparar os agrupamentos feitos pelas diferen-
tes turmas de alunos. Ressaltar e discutir com a 
classe os critérios adotados por cada uma.

7. Discutir a subjetividade da análise de cada 
característica, assim como da definição dos 
critérios.

8. Distribuir para cada turma o envelope a e pe-
dir para que coloquem a drosófila, contida no 
envelope, em um dos agrupamentos.

9. Discutir o critério utilizado pela turma para colo-
car a drosófila a em determinado agrupamento.

Procedimento
1. Analisar as figuras das drosófilas b, C, d, e, 

f, g e as respectivas distribuições geográfi-
cas.

2. Agrupar as drosófilas por critérios de seme-
lhança das características externas estabeleci-
dos pela turma.

3. Abrir os envelopes e analisar algumas caracte-
rísticas internas: os cariótipos (número, tama-
nho e forma dos cromossomos) e as inversões 
nos cromossomos politênicos (comparar a 
sequência dos setores coloridos dos cromos-
somos).

4. Agrupar as drosófilas b, C, d, e, f, g segun-
do as características adicionais.

5. Imaginar que foi feita uma coleta no campo 
e coletou-se uma drosófila como a do enve-
lope a, muito semelhante às espécies acima: 
classificá-la em algum dos agrupamentos já 
estabelecidos.

Aprendendo a terminologia
1.  Cariótipo é o lote cromossômico básico de 

uma espécie, caracterizado pelo número, forma 
e tamanho dos cromossomos, em geral, cons-
tante nos indivíduos de uma mesma espécie. 

2. As inversões cromossômicas são mutações 
ocasionadas por rearranjos estruturais dos 
cromossomos. Para que ocorra uma inversão, 
são necessárias duas quebras no mesmo cro-
mossomo e uma rotação de 180º no segmento 
entre elas. Em Drosophila, os padrões de fai-
xas dos cromossomos politênicos permitem o 
reconhecimento preciso das sequências espe-
cíficas do material genético, tornando possível 
distinguir a presença de uma inversão.

3. As características morfológicas externas po-
dem ser diversas e variadas. No caso das dro-
sófilas apresentadas podem ser comparadas 
características como, por exemplo: cor dos 
olhos, cor do corpo, distribuição das manchas 
escuras no corpo, distribuição das cerdas, ta-
manho do corpo etc.

4. Quando se fala em distribuição geográfica 
de uma determinada espécie, é preciso saber 
que a atual distribuição apresentada pode ser 
uma consequência das coletas feitas em deter-
minadas regiões e não em outras. Em outras 
palavras, a presença da espécie em determina-
da região é certa, porém a ausência da mesma 
nem sempre significa que ela não está presen-
te naquela determinada região.
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Entendendo a atividade
1. O que representa cada envelope com as letras 

de a a g ?
2. Quais foram os critérios utilizados para agrupar 

as drosófilas dos envelopes b, C, d, e, f, g?
3. Há outras possibilidades de agrupamentos? 

Comparar os critérios adotados e os agrupa-
mentos obtidos pelas outras turmas.

4. Com as características adicionais – cariótipo e 
inversões - é possível reagrupar as drosófilas?

5. Quais foram os critérios utilizados?
6. O agrupamento feito com base nos carióti-

pos e inversão cromossômica foi semelhante 
àquele feito com base na morfologia externa e 
distribuição geográfica?

7. Quais foram os critérios utilizados para classi-
ficar a drosófila do envelope a em um deter-
minado agrupamento? 

8. O procedimento de agrupamento utilizado é 
infalível, ou seja, uma vez aplicado obtém-se 
uma classificação verdadeira?

9. Há características que são “melhores” para 
agrupar do que outras? Como verificar isso?

aNeXoS
Anexo 1. Informações para o Professor
A biologia evolutiva estabeleceu de forma inequí-

voca que todos os organismos evoluíram a partir de um 
ancestral comum no decorrer dos últimos 3 - 4 bilhões 
de anos, e se preocupa com os mecanismos adaptativos 
relacionados às características que favorecem a sobre-

vivência e a reprodução. Algumas dessas características 
são encontradas apenas em certos grupos de organismos, 
enquanto outras são compartilhadas por quase todos os 
seres vivos, refletindo a unidade da vida. Embora não se 
precise discutir isso com os alunos nesta atividade, ao se 
agrupar os organismos pelas suas semelhanças, procura-
se entender a história deles, caso as semelhanças sejam 
devido a uma origem ancestral em comum. As caracte-
rísticas que são usadas nessas comparações podem ser 
várias, e o que faz com que dois organismos sejam agru-
pados em conformidade com elas é o fato de compar-
tilharem o mesmo estado de determinada característica. 
Tomando como característica, por exemplo, a cor: o es-
tado desta característica nas drosófilas apresentadas pode 
ser vermelho escuro ou vermelho claro.

O cariótipo, outra característica, é o lote cromossô-
mico básico de uma espécie, caracterizado pelo número, 
forma e tamanho dos cromossomos, em geral, constantes 
entre os indivíduos de uma mesma espécie. Supor, por 
exemplo, que uma espécie X possui um cariótipo com três 
pares de cromossomos acrocêntricos (com centrômero na 
extremidade) e um par de cromossomos muito pequenos, 
provavelmente acrocêntricos; uma espécie Y possui o 
mesmo cariótipo de X; uma espécie W possui um cari-
ótipo com três cromossomos acrocêntricos e um par de 
cromossomos metacêntricos (centrômero no meio) bem 
pequenos (FIGURA 2). Caso fosse analisada somente esta 
característica, pode-se formular a hipótese de que a espé-
cie X está no mesmo grupo de Y, porque compartilham o 
mesmo cariótipo, e W está em um outro agrupamento. 

Figura 2. Cariótipo esquemático de um macho de drosófila com dois 
pares de cromossomos acrocêntricos, um par de cromossomos metacêntri-
cos, dois cromossomos pequenos (“pontos”) e um cromossomo X e um Y.

Em Drosophila, os cromossomos nas glândulas 
salivares são excepcionalmente grandes (cromossomos 
politênicos) e fáceis de observar. Além do tamanho, eles 
apresentam padrões de bandas específicos ao longo de 
seu comprimento, que permitem que determinadas re-
giões sejam facilmente identificadas. Os cromossomos 
politênicos resultam de múltiplas replicações do DNA 
sem as subsequentes divisões celulares e de um empare-
lhamento dos cromossomos homólogos. Esse processo, 
chamado politenia, continua ciclicamente durante todo 
o desenvolvimento larval, tornando esses cromossomos 

gigantes. Embora haja algumas exceções, o padrão de 
bandas dos cromossomos politênicos é constante para 
cada espécie; esse fato é, obviamente, um pré-requisito 
na utilização dos cromossomos politênicos como carac-
terística na comparação das espécies. Todas essas carac-
terísticas tornaram o estudo dos rearranjos estruturais 
cromossômicos, dos quais uma das categorias são as in-
versões, particularmente fáceis.

É amplamente aceito que as inversões são geradas 
por duas quebras seguidas de fusão das extremidades do 
segmento em orientação invertida (FIGURA 3). Os estudio-
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sos dos processos evolutivos assumem que a ocorrência na-
tural de uma inversão seja muito rara porque, além de exigir 
a ocorrência de quebra e fusão dos cromossomos exatamen-
te na mesma região, o novo arranjo tem que permanecer 
na população, ou seja, deve ter um valor adaptativo para o 

Anexo 2: Respostas para as questões da seção 
“Entendendo a atividade”

1. Cada envelope representa uma espécie de dro-
sófila, sendo que o desenho na parte externa 
do envelope corresponde à morfologia exter-
na da mosca; simbolicamente quando se abre 
o envelope há a simulação da dissecação do 
animal e a análise do cariótipo e das inversões 
cromossômicas.

2. Cada turma pode ter adotado características e 
critérios diferentes, chegando a agrupamentos 
diversos uma da outra. Neste ponto é impor-
tante discutir tanto a subjetividade dos crité-
rios, assim como a escolha das características 
feita pelas diferentes turmas. 

3. Sim, há outras possibilidades de agrupamen-
tos. A turma que fez agrupamentos, por exem-
plo, pela semelhança na cor dos olhos, pode 
ter agrupamentos diferentes daquelas que 
agruparam pela cor do corpo.

4. As novas características estudadas podem aju-
dar a reforçar alguns dos agrupamentos já exis-
tentes, ou ainda sub-agrupar as drosófilas que 
estão classificadas em algum grupo, ou ainda 
modificar os agrupamentos feitos com as carac-
terísticas externas. Pode parecer confuso, mas 
a situação que um pesquisador enfrenta é se-
melhante a esta, pois a resposta nem sempre é 
fácil de ser encontrada, e nem sempre ela pode 
ser confirmada mesmo com a análise de maior 

número de características. Os critérios podem, 
mais uma vez, não serem os mesmos dentre 
as diversas turmas. Uma turma que optar pelo 
número e/ou pela forma dos cromossomos do 
cariótipo; ou, ainda, agrupar inicialmente pela 
semelhança do cariótipo e, subsequentemente, 
por compartilhar a mesma inversão e outra tur-
ma começar de modo diferente.

5. Provavelmente, os agrupamentos não serão 
os mesmos e, intuitivamente as turmas devem 
reagrupar as drosófilas dando pesos diferentes 
a cada característica, ou ainda optando pelos 
agrupamentos com o maior número de carac-
terísticas coincidentes. Este é exatamente o 
tipo de situação que acontece em determina-
das etapas da classificação dos organismos. 

6. As turmas, provavelmente, devem adotar cri-
térios semelhantes ao descrito na resposta à 
pergunta anterior.

7. Os agrupamentos, ou classificações, são de-
pendentes dos critérios adotados e da análise 
das semelhanças entre as características sele-
cionadas. A escolha desses parâmetros pode 
ser, em muitos casos, subjetiva. A classifica-
ção dos organismos é uma hipótese que será 
testada a cada novo fato, podendo ser falseada 
(modificada) ou não.

8. Sim. Determinadas características são mais 
adequadas na análise de similaridade por pa-
rentesco entre as espécies. Por exemplo, exis-

seu portador. Uma vez assumido esse pressuposto, pode-se 
dizer que, se uma espécie X tem a mesma inversão que a 
espécie Y, a qual, por sua vez, não está presente em W, X  
pode ter compartilhado um ancestral em comum com Y em 
um passado mais recente do que com W.
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Figura 3. Esquema de um cromossomo politênico com segmentos de diferentes cores para facilitar a identi-
ficação de segmentos específicos. A) cromossomo com sete regiões distintas visualizadas pelas cores diferentes; B) 
o mesmo cromossomo em outra espécie de drosófila; nota-se uma inversão de parte dos segmentos azul e laranja.
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tem evidências de que as fusões de cromosso-
mos acrocêntricos, assim como as separações 
de cromossomos metacêntricos ocorrem com 
frequência nos organismos, não sendo, por-
tanto, um marcador tão bom quanto as inver-
sões cromossômicas para o estudo das rela-
ções entre diferentes espécies. Outro exemplo, 
a presença de asas não é uma característica 
boa porque organismos tão distintos, como 
morcegos e insetos, possuem asas. Somente a 
observação de uma série de características em 
um grande número de organismos pode dar 
indicações sobre aquelas que são “melhores” 
e “piores” para serem usadas na classificação.

Anexo 3: Glossário
Biodiversidade X diversidade biológica: o ter-

mo biodiversidade apresenta inúmeras definições, até 
mesmo em outras áreas, como a Geografia e Economia 
entre outras que apresentam definições de biodiversida-
de. A definição biológica do termo é o que interessa e 
o que não ajuda muito pois mesmo dentro da área há 
diversas definições. Para simplificar, pode-se dizer que 
o termo biodiversidade pressupõe que se esteja falando 
da riqueza de espécies (o número de diferentes espécies 
em um ecossistema), sua abundância (o número relativo 
de indivíduos de cada espécie) e as interações ecológicas 
entre todas essas espécies. Este termo carrega inúmeras 
relações intrínsecas que não necessariamente serão re-
levantes para esta atividade. Portanto, é preferível uti-
lizar o termo “diversidade biológica”, desconsiderando 
as relações ecológicas, não utilizando dessa maneira a 
palavra biodiversidade de maneira incorreta.

Classificação: agrupamento segundo critérios 
previamente definidos. O método comparativo e o agru-
pamento segundo as semelhanças existentes entre os ob-
jetos, organismos e entre outras coisas são as principais 
maneiras de estudar as relações entre os organismos. 1. 
Ordenação de entidades em grupos ou conjuntos com 
base nas relações de seus atributos; 2. Arranjo sistemáti-
co de vegetais ou animais em categorias ou agrupamen-
tos, baseado em um plano definido, considerando rela-
ções evolutivas, fisiológicas, citogenéticas, bioquímicas, 
morfológicas etc.

Cariótipo- é o conjunto de cromossomos de uma 
célula somática de um organismo, e pode ser analisado 
em uma célula mitótica em metáfase. As características 
numéricas e morfológicas dos cromossomos podem for-
necer informações sobre o grau de parentesco entre os 
organismos.

Cromossomos politênicos- Em muitos insetos, 
como na Drosophila, os cromossomos das glândulas sa-

livares são fáceis de serem observados pois além do seu 
tamanho, eles apresentam padrões de bandas ao longo 
do seu comprimento que permitem que determinadas re-
giões sejam facilmente identificadas, e os cromossomos 
homólogos estão sempre emparelhados, Todas essas ca-
racterísticas tornam particularmente fáceis o estudo de 
rearranjos nos cromossomos politênicos das drosófilas.

Drosófilas – referem-se de uma maneira geral às 
pequenas moscas que rodeiam as frutas muito maduras 
ou que estão apodrecendo. A presente simulação foi ins-
pirada em sete espécies de drosofilídeos neotropicais do 
gênero Drosophila pertencentes ao grupo repleta. Os 
drosofilídeos neotropicais começaram a ser estudados 
em 1830, e já foram descritas mais de 690 espécies (qua-
se 700 espécies).

Inversões cromossômicas: São mutações que en-
volvem rearranjos estruturais dos cromossomos, resul-
tantes de duas quebras nos cromossomos e uma rotação 
de 180O do segmento envolvido na inversão. Na inferên-
cia de relações de parentesco, assume-se que: 1) a inver-
são deve ter ocorrido e se fixado uma única vez na histó-
ria daquele organismo; 2) os organismos que possuem a 
mesma inversão devem ser mais semelhantes entre si do 
que aqueles que não a possuem.
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Classificando a diversidade biológica

Figura 3. Distribuição geográfica das sete (A a G) espécies de drosófilas. A presença das 
espécies nas diferentes regiões está representada em verde. Copiar a figura, recortar e 
colar cada mapa em um envelope, fazendo um total de sete envelopes, de modo 
semelhante ao mostrado na Figura 7.

Figura 4. Distribuição geográfi ca das sete (A a G) espécies de drosófi las. A presença das espécies nas dife-
rentes regiões está representada em verde. Copiar a fi gura, recortar e colar cada mapa em um envelope, fazendo um 
total de sete envelopes, de modo semelhante ao mostrado na Figura 8.

Anexo 4: Figuras para montar a atividades
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Figura 5. Representação da morfologia externa das sete (A a G) espécies de drosófi las. Copiar, recortar as 
fi guras e colar uma mosca em cada envelope, à semelhança da Figura 8.

1
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Figura 4. Representação da morfologia externa das sete (A a G) espécies de 
drosófilas. Copiar, recortar as figuras e colar uma mosca em cada envelope, 
à semelhança da Figura 7.



22

1

Classificando a diversidade biológica

Figura 5. Cariótipos esquemáticos das sete espécies (A a G) de drosófilas. Copiar, 
recortar e colocar os cariótipos dentro dos envelopes correspondentes a cada 
uma das espécies.Figura 6. Cariótipos esquemáticos das sete espécies (A a G) de drosófi las. Copiar, 

recortar e colocar os cariótipos dentro dos envelopes correspondentes a cada uma das espécies.
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Figura 7. Esquemas representando um dos cromossomos politênicos contendo inversões, em sete (A a G) 
diferentes espécies de drosófi las. Para facilitar a análise das inversões, os diferentes segmentos estão representados 
com cores diferentes. Copiar, recortar e colocar os cromossomos dentro dos envelopes correspondentes. 

1

Figura 6. Esquemas representando um dos cromossomos politênicos contendo 
inversões, em sete (A a G) diferentes espécies de drosófilas. Para facilitar a análise 
das inversões, os diferentes segmentos estão representados com cores diferentes. 
Copiar, recortar e colocar os cromossomos dentrodos envelopes correspondentes. 
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Figura 8. Ilustração para mostrar como são os sete envelopes que contém: a) externamente, o desenho de uma 
drosófi la e a sua distribuição geográfi ca, b) internamente, o cariótipo da espécie e o cromossomo politênico com 
cores diferentes, representando segmentos específi cos.

1
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Figura 7. Ilustração para mostrar como são os sete envelopes que contém: a) 
externamente, o desenho de uma drosófila e a sua distribuição geográfica, b) 
internamente, o cariótipo da espécie e o cromossomo politênico com cores 
diferentes, representando segmentos específicos.
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reSUmo
A meiose é um dos processos biológicos mais im-

portantes, sendo responsável pela formação dos gametas 
e pela perpetuação das espécies. A separação dos cro-
mossomos homólogos na primeira divisão da meiose é 
responsável pela segregação alélica, atuando de modo a 
aumentar a variabilidade genética. Apesar de sua impor-
tância, estudos mostram que os estudantes estão chegan-
do ao ensino superior sem o conhecimento esperado so-
bre esse tema, não conseguindo aprender corretamente as 
segregações cromossômicas e alélicas das fases da meio-
se. Esse fato sugere que há algum problema na apren-
dizagem desses assuntos nos níveis básicos de ensino. 
Como proposta para melhoria do ensino, esse trabalho 
buscou, através do lúdico, despertar o interesse dos es-
tudantes pelos temas abordados e dessa forma, melhorar 
a aprendizagem dos alunos na sua formação básica. Foi 
desenvolvido um jogo, a “Trilha meiótica”, com o intuito 
de ajudar os alunos na compreensão da meiose e da sua 
relação com a segregação cromossômica e alélica.

INTrodUçÃo
A capacidade da célula de se reproduzir é um dos 

processos fundamentais da vida e da perpetuação das 
espécies. Existem dois processos de divisão celular, co-
nhecidos como mitose e meiose. O primeiro relaciona-se 
com proliferação celular e o segundo, com a formação 
de gametas (ALBERTS et al., 2004; SNUSTAD e SIM-
MONS, 2008).

A meiose é um processo importante da biologia, 
principalmente na reprodução. Ela é composta por duas 

divisões celulares denominadas de meiose I e meiose II. 
A meiose I por sua vez é subdividida em prófase, metáfa-
se, anáfase e telófase e é quando ocorre a separação dos 
cromossomos homólogos. A meiose II, que se assemelha 
com a mitose normal, caracteriza-se pela separação das 
cromátides-irmãs. No final desses dois processos ocor-
rerá a formação de gametas com número cromossômico 
reduzido, que é a base da reprodução sexuada e da varia-
bilidade genética (ALBERTS et al., 2004; JUNQUEIRA 
e CARNEIRO, 2005; De Robertis, 2006).

Klautau et al. (2009) mostraram que tanto os estu-
dantes universitários como os de ensino médio reconhe-
cem a genética como a disciplina mais difícil da área da 
biologia. Mesmo após o estudo de tópicos de genética, os 
estudantes nem sempre revelam uma compreensão fun-
damentada dos fenômenos e processos genéticos (GRI-
FFITHS; MAYER-SMITH, 2000). Salim et al. (2007) 
destacaram que na maior parte das escolas falta inter-
conexão entre conteúdos que se complementam, como 
divisão celular e outros conceitos de genética, fazendo 
com que os estudantes cheguem ao ensino superior sem 
as noções adequadas sobre esses assuntos, com erros 
conceituais e como consequência, a maioria não conse-
gue fazer a correlação entre divisão celular, perpetuação 
da vida e transmissão de características, além de apre-
sentarem falta de entendimento de conceitos básicos.

Uma das explicações para esse mau aproveitamen-
to pode ser a forma como o conteúdo foi ensinado pelo 
professor, pois a maioria utiliza o método tradicional, 
aplicando aulas expositivas como modalidade didática. 
Essa forma de ensino tem como grande desvantagem a 
passividade dos alunos diante dos temas ensinados pelo 
professor. Verifica-se, então, que as aulas expositivas não 
são totalmente eficazes no processo de ensino-aprendiza-
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gem, e, mesmo quando aplicadas por um bom professor 
que pode torná-las mais interessantes, não conseguem 
atingir o objetivo principal: fazer com que o aluno real-
mente entenda o que foi ensinado e relacione isso com 
seu cotidiano (KRASILCHIK, 2004).

Para tornar mais eficiente a exposição, é impor-
tante a utilização de outros recursos didáticos. Os jogos 
caracterizam-se, então, como instrumentos de ensino, 
através dos quais a intenção é trabalhar ou transmitir ao 
aluno algum conhecimento, concreto ou abstrato. Eles 
são, portanto, os instrumentos através dos quais se arti-
culam certos conhecimentos, dentro de uma determinada 
linha pedagógica (AROUCA, 1996).  

O jogo é um importante instrumento didático, 
muito mais que um passatempo, é uma maneira indis-
pensável de promover a aprendizagem e incutir compor-
tamentos básicos necessários à formação da personalida-
de dos alunos (ALMEIDA, 1981). Além de estimular a 
criatividade e o aumento da capacidade de decisão, ele 
também estimula a leitura, a escrita e a pesquisa, por ser 
um meio em que consegue abarcar, na íntegra, a interdis-
ciplinaridade (MEDEIROS et al., 2001).

Tendo em vista a deficiência no aprendizado da 
meiose e de sua relação com a segregação cromossômica 
e alélica, associando-se a isso, os problemas das aulas 
expositivas, fica evidente a necessidade de se elaborar 
novas ferramentas que auxiliem o professor a lecionar e 
melhorar a qualidade do ensino.

Como proposta para essa melhoria procurou-se 
desenvolver um jogo didático capaz de aperfeiçoar o 
aprendizado da meiose e da segregação alélica nas salas 
de aulas, com o intuito de chamar a atenção e despertar o 
interesse para o que é ensinado.

elaboração do jogo Trilha meiótica:
Para elaboração do jogo deverão ser utilizados 

papéis-cartão com três diferentes cores para montar as 
peças; papel contact, para revestir essas mesmas peças; 
tesoura e cola. Deverão ser confeccionados, também, 
três tabuleiros, impressos em papel A3; e três dados de 
papel. Botões coloridos poderão ser usados como os pi-
nos dos grupos.

O jogo didático apresenta peças que representam 
cromossomos individuais, cromossomos contendo alelos 
referentes às Leis de Mendel e outras estruturas envolvi-
das no processo da meiose. 

o jogo:
O jogo proposto deverá ser construído na forma de 

um tabuleiro, separado em várias casas com cores dife-
rentes (Figura 1), bem como por diversas cartas diferen-
ciadas nas mesmas cores do tabuleiro. Cada carta, além 

da tarefa a ser realizada pela equipe que lançou o dado, 
conterá também a resposta do desafio, de modo a que a 
equipe adversária verifique se houve erro ou acerto, e 
também, o número de casas que a equipe terá que voltar 
se errar. As cartas poderão ter alguma pergunta (Figura 
2) ou um esquema didático para ser montado (Figura 3). 
Além dessas cartas, há também as informativas (Figura 
4), indicando o número de casas que o grupo deve avan-
çar ou retroceder no tabuleiro, como também, cartas que 
farão com que o grupo fique uma vez sem jogar. É im-
portante ressaltar que o verso verde, vermelho e azul não 
devem distinguir os tipos de cartas.

 Os esquemas didáticos são peças separadas de 
cromossomos (Figura 5), fusos meióticos (Figura 6), flu-
xograma meiótico geral, sem cromossomos (Figura 7) e 
alguns esquemas representando células em prófase, me-
táfase, anáfase e telófase, também sem material genético 
(Figura 8). Tais peças servem para os alunos montarem 
os esquemas conforme pedido nas cartas. 

como jogar:
O objetivo será percorrer a “trilha meiótica” e o 

vencedor será quem chegar ao final do trajeto primeiro. 
Para isso, os alunos serão separados em grupos de cinco 
pessoas, sendo que dois grupos participarão do jogo, por 
vez (grupo A e grupo B). Cada grupo terá um represen-
tante que irá lançar um dado e mover o botão para a casa 
correta. O grupo adversário deverá observar a cor da casa 
que o outro grupo parou, e pegar uma carta correspon-
de àquela cor. Deverá, então, ler a carta, esperar a tarefa 
ser executada e depois, conferir se houve acerto ou erro. 
Para evitar confusões, o grupo que estiver com a carta 
deverá mostrar a mesma para a outra equipe.

Se o grupo acertar, fica na mesma casa que parou 
e espera a próxima rodada quando então deverá lançar 
o dado novamente, e depois, repetir o procedimento an-
terior. Se errar, deverá voltar o número de casas especi-
ficado na carta e esperar a próxima rodada, para lançar 
novamente o dado e repetir o mesmo procedimento ante-
riormente explicado. 

discussão
O jogo trilha meiótica consiste em uma série de 

questões e informações sobre a meiose, ajudando a me-
morizar suas fases, a segregação dos cromossomos ho-
mólogos, e ainda traz a associação da meiose com a se-
gregação alélica. Sendo assim, há necessidade de uma 
explanação prévia do assunto pelo professor. É impor-
tante realçar que, normalmente, as Leis Mendelianas são 
estudadas em outra época, e cabe ao professor relacionar, 
então, meiose com segregação alélica. O jogo pode ser 
aplicado, por exemplo, após o ensino das Leis Mende-
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lianas, de modo a promover a associação de Mendel e 
meiose.

O material utilizado é de baixo custo, sendo de fá-
cil aplicabilidade, podendo-se trabalhar com vários gru-
pos por sala. A confecção do jogo pode ficar por conta 
dos alunos, ajudando ainda mais na consolidação do as-
sunto. O número de alunos por grupo pode ser adaptável, 
porém, não são recomendados grupos muito grandes, 
porque alguns têm oportunidade de participar e outros 
ficam dispersos. 
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Figura 1. Tabuleiro separado em várias casas com cores diferentes.
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Figura 2. Cartas do jogo apresentando questões de múltipla escolha (a critério do professor, poderão ser 
substituídas por perguntas discursivas). 
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Figura 3. Cartas do jogo que pedem a elaboração de um esquema representando alguma fase da meiose, ou 
a segregação alélica nos cromossomos homólogos e nas cromátides irmãs.
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Figura 4. Cartas informativas, trazendo curiosidades sobre o tema proposto. Algumas fazem o grupo retroce-
der no tabuleiro, outras o fazem avançar

Figura 5. Vários desenhos de cromossomos e cromatinas, que deverão ser recortados para a montagem dos 
esquemas. Alguns apresentam alelos, que podem ou não estar indicados de maneira correta. Cada um é impresso na 
quantidade de seis cópias por kit de jogo. 
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Figura 6. Representação de um centrossomo com as fibras do fuso meiótico e fibras do áster.
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Figura 7. Fluxograma básico para a representação das divisões meióticas I e II. Usado para a montagem de 
esquemas exigidos pelas cartas, os quais podem se referir à meiose puramente, ou, à segregação alélica.
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Figura 8. Representações de células sem cromossomos e outros morfocomponentes, usadas para a montagem 
de esquemas de prófases (a), metáfases (b) anáfases (c) e telófases (d).
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resumo: 
O ano de 2010 foi eleito o Ano Internacional da 

Diversidade Biológica e os mega-diversos insetos me-
tamórficos certamente são atração especial desta cele-
bração. A metamorfose, drástica reorganização do de-
senvolvimento durante a qual a larva se transforma em 
adulto, tem fascinado gerações de pensadores ao longo 
dos tempos, e ainda guarda mistérios. A Genética do De-
senvolvimento tem contribuído cada vez mais para des-
vendar alguns dos segredos da preparação do inseto para 
um novo modo de existência e possibilitado um avanço 
na tentativa de compreensão dos mecanismos geradores 
de tamanha diversidade.

A metamorfose dos insetos
O fascínio pela metamorfose já seduziu gerações 

de pensadores da Ciência, da Filosofia e inclusive da 
Arte. Mesmo após tanto tempo de exaustivos estudos e 
reflexões, e de inspirações homéricas, este fenômeno da 
natureza ainda guarda mistérios e propicia às novas ge-
rações de admiradores não menos encanto.  

No sentido biológico, o processo metamórfico é 
uma drástica reorganização do desenvolvimento na qual 
uma larva imatura se transforma em um adulto reproduti-
vamente ativo. Essa transição ocorre durante um estágio 
do ciclo de vida denominado pupal, aparentemente ina-
tivo, porém internamente bastante dinâmico. A larva e o 
adulto possuem características completamente distintas 
entre si e correspondem a formas especializadas para o 
crescimento e a reprodução. A pupa não se alimenta nem se  
movimenta. Essa aparente inércia encobre um intenso 
processo de diferenciação de células, tecidos e órgãos 
que, em conjunto, incorporam a revolução ontogenéti-

ca do inseto em sua preparação para um novo modo de 
existência.

A Assembléia Geral das Nações Unidas declarou 
o ano de 2010 como o Ano Internacional da Diversidade 
Biológica. Os insetos certamente podem ser considera-
dos uma atração especial desta celebração, uma vez que 
são conhecidas quase 1 milhão de espécies desta classe 
de artrópodes, com estimativa da existência de cerca de 
5 milhões. Em particular, os holometábolos compreen-
dem aproximadamente 80% das espécies de insetos e 
destacam-se como a linhagem mais diversificada dentre 
todos os animais.

Uma indagação muito comum entre os entomólo-
gos continua sendo: que adaptações possibilitaram aos 
insetos, em especial aos holometábolos, a diversificação 
que nenhum outro grupo animal jamais atingiu em toda 
a história da vida em nosso planeta? Uma delas é o exo-
esqueleto (ou cutícula), que confere proteção e suporte, 
além ser uma interface entre o animal e o meio ambiente. 
Outro elemento fundamental são as asas, que possibili-
tam ampla dispersão. Mas, nenhuma explicação de tama-
nha diversidade é tão convincente quanto as importantes 
adaptações relacionadas à metamorfose, como a habili-
dade de exploração de nichos ecológicos distintos (um 
pela larva e outro pelo adulto) e a possibilidade de ciclos 
de vida relativamente flexíveis (alguns incrivelmente rá-
pidos e outros estrategicamente prolongados, em sinto-
nia com as condições do meio ambiente).
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Investigando a origem da metamorfose
Enquanto as consequências adaptativas do padrão 

de desenvolvimento holometábolo são relativamente 
bem conhecidas, as causas de sua origem revelam-se um 
tanto quanto enigmáticas. Do ponto de vista evolutivo, o 
que é a larva? E a pupa? De quais formas ontogenéticas 
elas derivaram?

No início do século XX, duas diferentes hipóteses 
foram propostas para estas intrigantes questões. O ento-
mologista italiano Antonio Berlese (1863-1927) consi-

derou a larva dos Holometabola homóloga ao embrião 
dos Hemimetabola, mais especificamente a um estágio 
de vida transitório e normalmente negligenciado deno-
minado pró-ninfa. Nesse sentido, a pupa seria homóloga 
à ninfa. Por outro lado, E. Poyarkoff enfatizou a homolo-
gia entre a larva dos holometábolos e a ninfa dos hemi-
metábolos, sendo a pupa um sub-estágio do adulto. Na 
tentativa de explicar essas teorias por meio de analogias, 
pode-se considerar que Berlese comparou a larva a um 
“embrião de vida livre” e Poyarkoff considerou a pupa 
como “um molde do adulto” (figura 2).

Na classe Insecta são observadas basicamente três condições metamórficas, com crescentes graus de modifi-
cações morfológicas: ametábola, hemimetábola e holometábola (figura 1). Os insetos ametábolos, por exemplo, as 
traças (ordem Thysanura), possuem desenvolvimento direto, no qual o adulto assemelha-se a uma forma ampliada 
do juvenil. Nos outros dois grupos, o desenvolvimento é indireto. Em hemimetábolos, como libélulas, gafanhotos, 
percevejos, o indivíduo jovem que eclode do ovo (ninfa) passa por uma transformação parcial, evidenciada pelo de-
senvolvimento de algumas estruturas como as asas e a genitália. Já nos holometábolos, como besouros, abelhas, mari-
posas, pernilongos, a metamorfose é completa, envolvendo uma dramática reestruturação de todo o corpo do animal.

figura 1. Diagrama filogenético simplificado mostrando os três grandes grupos de insetos de acordo com 
o padrão metamórfico (em azul). O clado Pterygota (“Hemimetabola” + Holometabola) compreende os insetos 
alados. Holometabola é um grupo reconhecidamente monofilético, pois consiste de um conjunto de organismos que 
compartilham um ancestral comum e exclusivo, representando uma linhagem evolutiva natural e não um agrupa-
mento taxonômico artificial (representado entre aspas, como ocorre em “Ametabola” e “Hemimetabola”).
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Após um tempo prolongado de muitos impasses e 
poucos consensos, apenas na última década uma luz foi 
lançada sobre essa problemática. Há aproximadamente 
dez anos, em setembro de 1999, o casal de biólogos Ja-
mes Truman e Lynn Riddiford, na época professores da 
Universidade de Washington, publicou um artigo emble-
mático na revista Nature intitulado The origins of insect 
metamorphosis. Neste trabalho, evidências endócrinas 
e morfológicas corroboram a teoria de Berlese sobre a 
equivalência entre a pró-ninfa e a larva, e entre a ninfa 
e a pupa. 

Segundo a hipótese de Truman e Riddiford, a ori-
gem da metamorfose está intimamente relacionada à he-
terocronia, isto é, à modificação no padrão temporal da 
secreção de hormônio juvenil, que é um fator morfoge-
nético fundamental para o desenvolvimento dos insetos. 
A antecipação na liberação desse hormônio durante o pe-
ríodo embrionário do ancestral de todos os holometábo-
los pode ter sido a causa da transição entre a pró-ninfa e 
a primeira larva, chamada pelos autores de “protolarva”. 
Tal mudança foi mantida ao longo da história evolutiva e 
a larva tornou-se um estágio de vida cada vez mais está-
vel e representativo para o desenvolvimento.     

A partir dessas considerações, o grupo de pesquisa 
por eles liderado já acumulou novas evidências que for-
talecem ainda mais a hipótese do cientista italiano. É o 
caso, por exemplo, do gene broad, componente essencial 
na evolução da metamorfose uma vez que codifica o fa-
tor de transcrição determinador do estágio metamórfico 
tanto em hemimetábolos (ninfa) como em holometábo-
los (pupa). 

Apesar disso, um consenso nessa discussão secu-
lar sobre a origem da metamorfose em insetos está longe 
de ser alcançado. O artigo mencionado é sem dúvida se-
minal, revitalizou estudos na área e hoje é fonte de inspi-
ração para novas linhas de pesquisa. No entanto, apesar 
da hipótese ser extremamente elegante e de grande poder 

explicativo, ainda não foi plenamente aceita pela comu-
nidade científica. 

A Genética do desenvolvimento nos estudos so-
bre metamorfose

Nas investigações de Truman e Riddiford foi uti-
lizado um clássico modelo holometábolo, o lepidóptero 
Manduca sexta. O prestígio científico desta mariposa se 
deve em parte a atributos interessantes que facilitam o 
manuseio experimental, como o tamanho grande e o ci-
clo de vida relativamente curto. Além disto, devido aos 
danos econômicos que provoca como praga do tabaco, 
tem sido também estudada com a finalidade de auxiliar o 
combate à sua própria proliferação através da produção 
de inseticidas que bloqueiam a metamorfose.

No Brasil, um outro holometábolo, a abelha Apis 
mellifera, vem se firmando como um importante organis-
mo para estudos sobre metamorfose. Desta linha de pes-
quisa participa ativamente o Laboratório de Biologia do 
Desenvolvimento de Abelhas (LBDA), do campus de Ri-
beirão Preto da Universidade de São Paulo, coordenado 
pelos professores Zilá Simões, Márcia Bitondi e Klaus 
Hartfelder. As investigações deste grupo enquadram-se 
na área conhecida como Genética do Desenvolvimento.

A espécie Apis mellifera possui um rico históri-
co como organismo experimental, tendo sido estudada 
sob perspectivas tão diferentes como a de um apicultor 
e a de um biólogo molecular. A notabilidade deste inseto 
se deve à sua natureza singular, associada a interesses 
econômicos não apenas pelos recursos aproveitáveis das 
colmeias (cera, mel, própolis, geleia real, pólen, entre 
outros), mas também por seu potencial agrícola polini-
zador. Além disso, representa um ícone dentre os insetos 
sociais. Em 2006 esta espécie esteve em evidência no 
cenário científico internacional com o anúncio do se-
quenciamento de seu genoma por um consórcio de labo-
ratórios de pesquisa, entre os quais o LBDA. O projeto 

 
figura 2. Frontispício dos clássicos artigos de Berlese (A, publicado na revista Redia em 1913) e Poyarkoff (B, 

publicado em Archives de Zoologie Expérimentale et Générale em 1914).
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genoma em Apis mellifera foi o primeiro a ser realizado 
com um inseto social e, dada a importância deste traba-
lho, os resultados foram publicados na revista Nature, 
um dos mais importantes periódicos científicos.

A metamorfose em Apis mellifera, assim como em 
todos os demais holometábolos, ocorre dentro do contex-
to dos ciclos de crescimento caracterizados por mudas, 
ou seja, substituição periódica da velha cutícula por uma 
nova, recém sintetizada. A transição larva-pupa-adulto 

ocorre através de dois ciclos de muda: a pupação (muda 
metamórfica) e a diferenciação do adulto (muda imagi-
nal) (figura 3). O que torna este modelo ainda mais inte-
ressante é que a ontogênese desta abelha se desdobra na 
produção de três formas típicas de adultos morfológica 
e funcionalmente diferentes: o zangão (macho), a rainha 
(fêmea reprodutiva) e a operária (fêmea infértil, porém 
com potencial reprodutivo).

figura 3. Metamorfose da abelha Apis mellifera. Transição larva-pupa-adulto através das mudas metamórfi-
ca e imaginal (setas). Nesta sequência de fotos, referente ao desenvolvimento da fêmea operária, é possível observar 
a mudança geral na forma corpórea durante a pupação, bem como a pigmentação dos olhos e do restante do corpo 
ao longo do processo de diferenciação do adulto.

 Em artigo recém-publicado no periódico Insect 
Biochemistry and Molecular Biology, o grupo de Ribei-
rão Preto caracterizou um componente significativo da 
muda e metamorfose de Apis mellifera: o gene codifica-
dor da enzima Lacase 2. Um dos resultados do trabalho 
(figura 4) mostra a consequência da manipulação ex-

perimental da expressão deste gene, por meio de técnica 
denominada silenciamento gênico. Em abelhas submeti-
das a esse procedimento, observa-se claramente o efeito 
inibitório na diferenciação do adulto, evidência do papel 
desta enzima como mediadora de reações que envolvem 
a esclerotização (enrijecimento) e a melanização (pig-
mentação) do exoesqueleto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura 4. Inibição da diferenciação do adulto. As fotos representam vista lateral de fêmeas operárias controle 
(esquerda) e submetida ao silenciamento gênico (direita). As bandas claras na porção inferior correspondem à 
quantidade relativa de RNA mensageiro codificador da enzima Lacase 2 (recém-publicado no periódico Insect Bio-
chemistry and Molecular Biology).
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Esta é uma singela descoberta dentre tantos se-
gredos que os mestres da diversidade, os insetos meta-
mórficos, ainda estão por revelar. Para o austríaco Karl 
von Frisch (1886-1982), as abelhas são comparáveis a 
um poço mágico do qual quanto mais conhecimento se 
tira mais há para tirar. Podemos parafraseá-lo na ideia de 
que também a metamorfose é um poço inesgotável de 
saberes e mistérios. Este exímio zoólogo, ganhador do 
prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1973, ainda 
deixa outra grande lição: “Basta que contemples a viva 
natureza com olhos abertos, terás assunto para a eterni-
dade e aprenderás a ser modesto”. 
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As principais causas de variabilidade individual 
na resposta à mesma dose de um fármaco são: idade, 
fatores genéticos, fatores imunológicos, estados patoló-
gicos, e interações entre fármacos (RANG et al., 2007). 
A Farmacogenética estuda o papel da herança na variabi-
lidade de resposta a fármacos. Esta resposta pode variar 
de reações adversas, potencialmente letais, a igualmente 
séria falta de eficácia terapêutica. A variabilidade gené-
tica pode desempenhar papel importante na farmacoci-
nética, ou seja, na absorção, distribuição, metabolismo 
e excreção, assim como na farmacodinâmica, isto é, na 
interação da droga com o alvo e na relação entre a sua 
concentração e seu efeito (WEINSHILBOUM e WANG, 
2006).

Os exemplos primordiais da Farmacogenética 
partiram de observações clínicas de diferenças entre os 
pacientes em suas respostas a doses padronizadas de 
fármacos, frequentemente em conjunto com variações 
individuais nas concentrações plasmáticas ou urinárias 
da droga ou do metabólito da droga. Dois exemplos clás-
sicos envolvem a variação genética na hidrólise enzimá-
tica do relaxante muscular succinilcolina pela enzima 
butirilcolinesterase, também conhecida como BCHE, e a 
acetilação enzimática da droga antituberculose isoniazi-
da (WEINSHILBOUM e WANG, 2006).

A isoniazida foi uma das primeiras drogas usadas 
efetivamente no tratamento da tuberculose. As concen-
trações plasmáticas desta droga mostram uma distri-
buição bimodal de frequência após a administração de 
doses idênticas a diferentes indivíduos (EVANS et al., 
1960; Figura 1). Análises de segregação demonstraram 
que esta característica era herdada e resultante da varia-
ção genética na N-acetilação, uma reação catalisada pela 
enzima N-acetiltransferase 2, no caso da isoniazida. Po-
limorfismos do gene NAT2 explicam a distribuição bi-
modal da frequência, ou seja, um grupo de acetiladores 
rápidos e outro de acetiladores lentos.

Duas outras importantes referências representa-
ram a transição da Farmacogenética bioquímica para a 
molecular: as variações polimórficas do gene da citocro-
mo P450 2D6 (CYP2D6) e da tiopurina S-metiltransfe-
rase (TPMT). A variação no metabolismo pela enzima 
CYP2D6 foi originalmente descrita a partir da observa-
ção da razão metabólica urinária da debrisoquina. A dis-
tribuição da frequência da razão da droga pelo seu me-
tabólito 4-hidroxidebrisoquina revelou que uma amostra 
de europeus incluía um grupo de metabolizadores lentos 
(PMs, do inglês Poor Metabolizers), outro de metabo-
lizadores intermediários (EMs, Extensive Metabolizers) 
e um pequeno número de metabolizadores ultra-rápidos 
(UMs, Ultrarapid Metabolizers) (BERTILSSON et al., 
1992; Figura 2A). Posteriormente, foi descrito que o 
grupo de UMs apresentava múltiplas cópias do gene 
CYP2D6.

A TPMT catalisa a S-metilação de drogas tiopuri-
nas, tais como a 6-mercaptopurina, um agente citotóxico 
e imunossupressor usado para tratar leucemia linfoblás-
tica aguda infantil, doenças inflamatórias intestinais e 
receptores de transplante de órgãos. Entretanto, as tiopu-
rinas possuem um intervalo terapêutico estreito, ou seja, 
a diferença entre a dose da droga exigida para alcançar 
o efeito terapêutico desejado e aquela que causa toxici-
dade é relativamente pequena. A toxicidade mais séria 
induzida por tiopurinas é a supressão da medula óssea, 
ou mielossupressão. TPMT*1 é o alelo selvagem, asso-
ciado com a alta atividade da enzima TPMT e designado 
por TPMTH. O alelo TPMT*3A, associado com a baixa 
atividade e designado por TPMTL, é o principal respon-
sável pela distribuição trimodal de frequência do nível 
de atividade eritrocitária da TPMT (WEINSHILBOUM 
e SLADEK, 1980; Figura 2B). Homozigotos TPMT*3A 
estão sob risco muito aumentado de mielossupressão 
quando tratados com doses-padrão de tiopurinas. Estes 
pacientes podem ser tratados com aproximadamente 10-
15% da dose-padrão, mas mesmo assim exigem vigilân-
cia cuidadosa. Dada a sua importância clínica, TPMT 
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foi o primeiro exemplo selecionado pela Food and 
Drug Administration, FDA (www.fda.gov, acessado em 
16/04/2010) para audiências públicas sobre a inclusão 
de informação Farmacogenética em bulas. Pela mesma 
razão, exames clínicos para os polimorfismos genéticos 
da TPMT estão amplamente disponíveis (WEINSHIL-
BOUM e WANG, 2006).

As variações polimórficas dos genes NAT2, TPMT 
e CYP2D6 apresentam-se como características de he-
rança mendeliana e envolvem variação farmacocinética, 
isso é, variação devido a diferenças herdadas no meta-
bolismo de drogas. No entanto, a Farmacogenética foca 
atualmente em variação funcional e relevante no próprio 
alvo da droga, assim como em múltiplos genes que in-
fluenciam tanto a farmacocinética como a farmacodinâ-
mica de uma droga (NEBERT et al., 2008).

Um exemplo é o da varfarina, um anticoagulan-
te oral amplamente prescrito no mundo. O índice inter-
nacional normalizado, INR, é o teste laboratorial usado 
universalmente para seguir seu efeito na coagulação. 
Entretanto, reações adversas sérias como hemorragia e 
coagulação indesejada continuam a complicar a terapia 
com esta droga. A varfarina é predominantemente meta-
bolizada pela enzima CYP2C9, cujos alelos CYP2C9*2 
e CYP2C9*3 foram associados com aproximadamente 
12% e 5%, respectivamente, do nível de atividade enzi-
mática observado com o alelo selvagem CYP2C9*1. Por 
sua vez, o gene que codifica o alvo da droga, VKOCR1 
(Vitamina K epóxido redutase), apresenta haplótipos as-
sociados com a condição de baixas ou altas doses. Ha-
plótipos são combinações de alelos de diferentes poli-
morfismos de um mesmo gene, herdadas em conjunto. A 
partir destas informações foi desenvolvido um algoritmo 
para a estimativa da dose apropriada de varfarina, base-
ado tanto em dados clínicos como genéticos (KLEIN et 
al., 2009).

A Figura 3 mostra um exemplo de como polimor-
fismos em genes que codificam enzimas metabolizadoras 
de drogas podem explicar as alterações no perfil meta-
bólico de indivíduos o que, por sua vez, permite a sua 
classificação em grupos de metabolizadores lentos, inter-
mediários ou rápidos. A abordagem desses conceitos em 
sala de aula pode ser realizada com a utilização de ferra-
mentas interativas. O DNATwist é um exemplo que pode 
ser utilizado por aqueles com familiaridade com a língua 
inglesa, disponível em http://www.dnatwist.org (acessa-
do em 16/04/2010). Esta ferramenta auxilia a explicação 
dos conceitos da Farmacogenética para estudantes do 
ensino fundamental e médio, com foco na intolerância à 
ingestão de álcool (BERLIN et al., 2010).
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Figura 1. Variação genética da enzima N-acetiltransferase 2 (NAT2). Concentrações plasmáticas de isoniazi-
da em 267 indivíduos 6h após a administração de uma dose oral idêntica. A distribuição bimodal da frequência em 
acetiladores rápidos e lentos resulta de polimorfismos posteriormente identificados no gene NAT2. Modificado de 
WEINSHILBOUM e WANG (2006).

Figura 2. Farmacogenética da citocromo P450 2D6 (CYP2D6) e da tiopurina S-metiltransferase (TPMT). (A) 
Distribuição da frequência da razão de debrisoquina pelo seu metabolito 4-hidroxidebrisoquina em 1011 suecos. 
“Cutoff” sinaliza a demarcação entre metabolizadores lentos (PMs) e intermediários (EMs). UMs, metabolizadores 
ultra-rápidos. (B) Distribuição da frequência do nível de atividade eritrocitária da TPMT em 298 doadores de san-
gue europeus selecionados aleatoriamente. TPMTL e TPMTH indicam baixa (Low) e alta (High) atividade e corres-
pondem aos alelos TPMT*3A e TPMT*1, respectivamente, identificados posteriormente. Modificado de WEINSHIL-
BOUM e WANG (2006).
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Figura 3. Esquema da relação entre os diferentes grupos de resposta à mesma dose de um fármaco, as possí-
veis alterações de perfil metabólico dos indivíduos destes grupos e polimorfismos em genes que codificam enzimas 
metabolizadoras. Os metabolizadores lentos, em geral, são indivíduos com diminuição ou ausência da enzima, o que 
pode decorrer de SNPs (Polimorfismos de Nucleotídeo Único) ou deleções no gene. Metabolizadores intermediários 
apresentam metabolismo comum à maioria da população, ou seja, as doses plasmáticas do metabólito da droga 
atingem, mas não ultrapassam o intervalo terapêutico. Metabolizadores rápidos podem decorrer do aumento na pro-
dução da enzima metabolizadora associado a duplicações do gene que codifica a mesma. Modificado de METZGER 
et al. (2006) e EICHELBAUM et al. (2006).
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Introdução
A hipertensão é uma doença genética multifato-

rial,  caracterizada pelo aumento da pressão arterial. A 
sua manifestação tem influências hereditárias (vários 
genes envolvidos) e ambientais, tais como, obesidade, 
sedentarismo, alcoolismo, estresse, idade avançada, ta-
bagismo e alimentação. Cada fator tem um pequeno efei-
to e o somatório de alguns deles contribui para o desen-
volvimento da doença. A hipertensão é uma das doenças 
mais comuns em todo mundo, afetando 25% da popu-
lação em regiões industrializadas, e as campanhas pre-
ventivas são uma oportunidade de orientar a população 
sobre seus efeitos nocivos, fatores de desenvolvimento 
e formas de prevenção. Com o aumento da conscien-
tização e a mudança nos hábitos de vida, pode ocorrer 
uma redução da mortalidade e morbidade e dos danos 
em órgãos-alvo relacionados com a doença. Dessa for-
ma, espera-se melhorar a qualidade de vida da população 
e, consequentemente, contribuir para a desoneração dos 
Sistemas de Saúde. 

Com o objetivo de informar sobre a hipertensão 
e sua etiologia, propomos uma atividade lúdica de fácil 
confecção e baixo custo, que auxiliará professores, aca-
dêmicos e profissionais de saúde a orientar, de maneira 
dinâmica, sobre a prevenção, os fatores que desenca-
deiam a doença e os riscos que os indivíduos afetados 
possuem de ter derrames, doenças cardíacas e renais.

Hipertensão: uma doença genética multifatorial
A pressão arterial sanguínea representa a força 

exercida pelo sangue contra as paredes arteriais. A forma 
de aferição mais comum é em milímetros de mercúrio 
(mmHq) que determina duas medidas: a primeira, mais 
alta, é chamada de pressão máxima ou sistólica, e cor-
responde à pressão arterial no momento em que ocorre 

a contração cardíaca; a segunda, mais baixa, é conheci-
da como pressão mínima ou diastólica, e corresponde a 
dilatação do mesmo. O valor ótimo da pressão arterial 
é 120/80 mmHg (lê-se 12 por 8). Indivíduos com valo-
res iguais ou superiores a 140/90 mmHg (14 por 9) são 
considerados hipertensos. Por ser uma doença silenciosa, 
a maioria dos pacientes só descobre que é portadora da 
doença quando os principais sintomas (cansaço excessi-
vo, formigamento, dores de cabeça e hemorragia nasal) 
começam a aparecer. As consequências para os afetados 
sem tratamento são graves, já que é um fator de risco 
importante para doenças cardíacas, sendo responsável 
por 40% dos infartos; contribui com a ocorrência de até 
80% dos acidentes vasculares cerebrais; e influencia em 
25% dos casos de insuficiência renal terminal. Por isso, 
as pessoas devem medir regularmente a pressão para 
diagnosticar a doença nos estágios iniciais.

A hipertensão é uma doença genética multifato-
rial que atinge, aproximadamente, 25% da população 
brasileira. Uma pesquisa do Ministério da Saúde (Vi-
gitel) revelou que, no período 2006-2009, a doença au-
mentou em todas as faixas etárias, principalmente entre 
os idosos. Atualmente (2009), 63,2% das pessoas com 
65 anos ou mais sofrem do problema contra 57,8%, em 
2006. Esse aumento na ocorrência da doença é resultado 
de associação de hábitos de vida pouco saudáveis com 
pouca atividade física ao longo da vida, estresse, além 
de fatores genéticos, na maioria dos casos. Como todo 
padrão multifatorial (com várias origens) o fenótipo é 
desenvolvido por uma interação complexa entre fatores 
de risco impossíveis de controlar como: hereditariedade 
(múltiplos genes envolvidos) e idade; e fatores ambien-
tais controláveis como: tabagismo, alcoolismo, sedenta-
rismo, obesidade, estresse e alimentação. As estimativas 
de herdabilidade, feitas por análises empíricas, mostram 
que a herdabilidade da hipertensão em indivíduos com 
um dos genitores afetados é de 20 a 40%; em gêmeos 
univitelinos, o valor sobe para aproximadamente 60%, 
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esse aumento pode ser atribuído às suas similaridades 
ambientais. 

A descoberta dos genes responsáveis pela regula-
ção da pressão sanguínea pode auxiliar no entendimento 
de como os mecanismos fisiológicos contribuem para o 
desenvolvimento da hipertensão; identificação de alvos 
para intervenção terapêutica; e identificação de subgru-
pos com hipertensão, o que contribui para um tratamento 
mais efetivo e com custos mais baixos. Porém, os fato-
res genéticos relacionados com o desenvolvimento da 
doença ainda não são bem conhecidos. Até o momen-
to 19 regiões cromossômicas estão envolvidas (Tabela 
1). Um dos genes comprovadamente relacionado com a 
hipertensão é o Angiotensinogênio (AGT), precursor da 
angiotensina. O AGT está localizado na região cromos-
sômica 1q42-q43, possui 5 éxons e é expresso, princi-
palmente, no fígado. Dentre todos os polimorfismos de 
nucleotídeo único descritos para o gene AGT, poucos fo-
ram relacionados com a hipertensão. Um grupo de pes-
quisadores observou que as variantes M235T e T174M 
podem estar associadas com o desenvolvimento da hiper-
tensão em descendentes de franceses e americanos. Con-
tudo, outros estudos feitos em populações européias não 
acharam nenhuma relação desses polimorfismos com a 
hipertensão.  Em um outro estudo, feito com a população 
chinesa, mostrou que as variantes M235T e T174M, es-
pecialmente o alelo T235, contribuem para um aumento 
no risco de hipertensão. É válido ressaltar que, a pesar de 
raras, existem formas mendelianas de desenvolvimento 
da doença que afetam, principalmente, o sistema de reab-
sorção renal. Os fatores ambientais aditivos são: sedenta-
rismo, fumo, estresse, alimentação desbalanceada e rica 
em sal (acima de 6 gramas diárias), alcoolismo e índice 
de massa corporal alto (IMC). A influência fisiológica de 
todos esses fatores no aumento da pressão arterial é alvo 
de inúmeras pesquisas científicas.

A hipertensão não tem cura, mas tem como ser 
controlada. Para tanto, o indivíduo afetado precisa co-
nhecer sua condição, fazer uso de medicação (se neces-
sário) com acompanhamento médico e ter hábitos de vida 
saudáveis. Quem não precisa usar medicação e aqueles 
com histórico familiar da doença precisam modificar o 
estilo de vida para manter os níveis da pressão sanguínea 
normais. Para toda a população é recomendado: fazer 
atividades físicas regulares, o ideal é 5 vezes por semana; 
evitar alimentos industrializados e gordurosas e incluir 
na dieta frutas, verduras e hortaliças; controlar a quanti-
dade de sal na alimentação, não ultrapassando 6 gramas 
(ou uma colher de chá) por dia; reduzir a quantidade de 
álcool ingerido; parar de fumar;  controlar o peso e evitar 
o estresse.  

considerações
A atividade lúdica proposta foi testada durante a 

campanha multidisciplinar: “Dia Nacional da Hiperten-
são: a Univix ajuda a cuidar do seu coração” realizada 
no parque Pedra da Cebola, localizado na cidade de Vi-
tória, ES. Dessa campanha participaram alunos dos cur-
sos de Enfermagem, Farmácia e Medicina que aferiram 
a pressão arterial, informaram aos frequentadores sobre 
os aspectos genéticos multifatoriais e orientaram sobre 
os medicamentos mais utilizados no combate à doença. 
Os acadêmicos do curso de Enfermagem, que cursam a 
disciplina de genética, abordaram 67 frequentadores do 
parque, incluindo crianças, jovens e idosos. A atividade 
foi considerada importante pelos participantes, pois pos-
sibilitou que percebessem a importância da mudança dos 
hábitos de vida para evitar a hipertensão, principalmente 
os que possuem casos na família e tem idade avançada. A 
atividade está integrada a todas as campanhas de comba-
te à hipertensão da Faculdade Brasileira - UNIVIX. Res-
saltamos, ainda, que pode ser utilizada por professores 
do ensino fundamental e médio para ensinar a genética 
multifatorial para crianças e jovens de uma forma lúdica, 
utilizando como exemplo a hipertensão. Desse modo, o 
estudante pode perceber que as doenças genéticas não 
são apenas monogênicas, já que os aspectos genéticos 
e ambientais podem interagir (herança multifatorial) e 
conduzir o desenvolvimento de muitas doenças comuns 
na população. 

atividade
Número de participantes: um entrevistador (pro-

fessor, acadêmico ou profissional de saúde) e um entre-
vistado (população). 

material necessário: papel cartão de qualquer cor. 
material opcional: ímã para geladeira e adesivos com 
formato de coração. 

preparando a atividade: Imprima todas as figu-
ras propostas relacionadas com a hipertensão propostas 
e cole no papel cartão; informamos que as figuras pro-
postas foram obtidas no site http://images.google.com.
br/. Imprima a tabela 2 e a prancha de pontuação. op-
cional: Se achar conveniente, imprima a carta de baralho 
na frente e os 10 mandamentos de combate à hipertensão 
no verso e cole o ímã. Assim, será formado um ímã de 
geladeira que pode ser entregue à pessoa que for entre-
vistada.

como jogar: Para cada um dos 9 fatores de ris-
co da hipertensão abordados existem de duas a quatro 
figuras, cada uma delas é pontuada de acordo com sua 
influência no desenvolvimento da doença (vide Pontu-
ação). Disponha as figuras em cima de uma mesa com 
a face virada para cima. Faça uma explanação sobre as 
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causas multifatoriais e consequências da hipertensão 
para o entrevistado. Posteriormente, peça para que es-
colha as cartas que mais se assemelham ao seu modo de 
vida. Após a escolha de todas as cartas, some os pontos 
de cada uma, tendo como base a planilha de Pontuação. 
Por se tratar de uma doença genética multifatorial, a pre-
sença de vários fatores de risco aumenta as chances de 
desenvolver a doença, por isso acrescente pontos extras 
de acordo com o proposto na planilha Pontuação. Some 
todos os pontos (cartas e pontos extras). reSultaDo: 
SINal VerDe: somatório da pontuação varia de zero 
a seis pontos. O indivíduo tem poucas chances de desen-
volver a hipertensão, pois tem poucos fatores de riscos. 
SINal amarelo: somatório da pontuação varia de 
sete a onze pontos. Chances aumentadas de desenvolver 
a hipertensão. SINal VermelHo: somatório de 11 a 
26 pontos. Muitas chances de desenvolver a hipertensão. 
Após a obtenção do resultado, o entrevistador mostra as 
cartas que influenciaram na pontuação alta e explica a 
importância da mudança dos hábitos saudáveis, princi-
palmente se fatores hereditários estiverem presentes. 
opcional: Após a conclusão, entregue a carta de baralho 
ao entrevistado. Se ele obtiver sinal amarelo ou verme-
lho, cole um adesivo de coração. Lembre-se sempre: a 
hipertensão é uma doença grave, mas é fácil de ser con-

trolada ou evitada, só depende de boa vontade.
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cartaS
fatores não controláveis

Hereditariedade

Pontuação: 4 pontos.

Pontuação: 0 ponto.
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fatores não controláveis
Idade

     

Pontuação: 3 pontos.     Pontuação: 2 pontos.

    

Pontuação: 1 pontos.     Pontuação: 0 pontos.

fumo

    
Pontuação: 2 pontos.     Pontuação: 0 pontos.

consumo de Sal

                      
Pontuação: 2 pontos.     Pontuação: 0 pontos.
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fatores controláveis
consumo de álcool

                                

Pontuação: 2 pontos.     Pontuação: 0 pontos.

estresse

       

Pontuação: 2 pontos.     Pontuação: 0 pontos.
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fatores controláveis
alimentação

              
Pontuação: 2 pontos.     Pontuação: 1 pontos.

             Pontuação: 0 pontos.
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fatores controláveis
Atividade fisica

              

Pontuação: 2 pontos.     Pontuação: 1 pontos.

            Pontuação: 0 pontos.
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fatores controláveis
peso (Índice de massa corporal - Imc) 
*Vide cálculo na planilha pontuação

  
        
   

Pontuação: 2 pontos.     Pontuação: 1 pontos.

            Pontuação: 0 pontos.

planilha pontuação:
• peso e altura: ideal (18 a 24,9) (0 ponto); sobrepeso: (25 a 29,9) (1 ponto); obesidade 
(acima de 30) 2 pontos.
     *Cálculo de IMC: altura da pessoa ao quadrado dividido pelo peso.
• Idade: abaixo de 25 anos (0 ponto); 25 a 39 anos (1 ponto); 40 a 59 anos (2 pontos); 
acima de 60 anos (3 pontos).
• Hereditariedade: não (0 ponto);  sim (4 pontos).
• estresse: não (0 ponto); sim (2 pontos).
• alimentação: boa (0 ponto); regular (1 ponto);  ruim (2,0 pontos).
• tabagismo: não (0 ponto); sim (2 pontos).
• exercício físico: 4 a 7 vezes ( 0 ponto); 3 e 2 vezes (1 ponto); 0 e 1 vez (2 pontos).
• Sal: menos de 6 gramas (0 ponto); mais de 6 gramas (2 pontos).
• alcoolismo: não (0 ponto); sim (2 pontos).
• pontuação extra: 3 a 4 itens positivos: 2 pontos; 4 a 6 itens positivos: 
3 pontos; 7 a 9 itens positivos: 4 pontos.

reSultaDo:
0 a 6 poNtoS: SINAL VERDE
7 a 11 poNtoS: SINAL AMARELO
10  a 24 poNtoS: SINAL VERMELHO
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tabela 1: regiões cromossômicas e alguns genes relacionados com a hipertensão.

Localização 
cromossômica Símbolo Gene Número 

OMIM Número PubMed da referência

1p36.1 ECE1 Endothelin converting  
enzyme 1 600423 PubMed: 12566389

1q22-q25 ATP1B1 ATPase, Na+K+ transporting, 
beta-1 polypeptide 182330 PubMed: 17236131

1q23 RGS5 Regulator of G protein  
signaling-5 603276 PubMed: 17236131

1q23-q25 SELE,  
ELAM1

Selectin E (endothelial  
leukocyte adhesion mol-

ecule-1)
131210 PubMed: 17236131

1q42-q43 AGT,  
SERPINA8 Angiotensinogen 106150 Inexistente.

2p25-p24 HYT3 Hypertension, essential,  
susceptibility to, 3 607329 PubMed: 12228842.

3q21-q25 
AGTR1,  

AGTR1A, 
AT2R1

Angiotensin receptor 1 106165 PubMed: 8021009

4p16. 3 ADD1 Adducin-1, alpha. 102680 PubMed: 9149697

5p13-q12 HYT6 Hypertension, essential,  
susceptibility to, 6 610262 PubMed: 16826522

7q22. 1 CYP3A5, 
P450PCN3

Cytochrome P450, subfamily 
IIIA, polypeptide 5 605325 PubMed: 11279519.

7q36 NOS3 Nitric oxide synthase 3,  
endothelial cell 163719 PubMed: 9894802

12p13 GNB3 Guanine nucleotide-binding  
protein, beta polypeptide-3 139130 PubMed: 9425898

12p12.2-p12. 1 HYT4 Hypertension, essential,  
susceptibility to, 4 608742 PubMed: 12761042

15q HYT2 Hypertension, essential,  
susceptibility to, 2  604329 PubMed: 10330357

17cen-q11.2 NOS2A, NOS2 Nitric oxide synthase 2A,  
inducible, hepatocytes. 163730 PubMed: 11702222

17q HYT1 Hypertension, essential,  
susceptibility to, 1. 603918 PubMed: 9328471

17q21-q22 PNMT, PENT Phenylethanolamine  
N-methyltransferase 171190 PubMed: 1656270

20q11-q13 HYT5 Hypertension, essential,  
susceptibility to, 5 610261 PubMed: 16826522

20q13.11-
q13.13 

PTGIS, CYP8A1, 
PGIS, CYP8 Prostaglandin 12 synthase 601699 PubMed: 12372404
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tabela 2: pontuação de cada entrevistado.

Peso 
e altura Idade Hereditariedade Estresse Alimentação Tabagismo Exercício 

físico Sal Alcoolismo Pontuação 
Extra

Pontuação 
total

carta opcional:
    frente                                                                             Verso
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 As técnicas de biologia molecular permitiram 
a caracterização da variabilidade do genoma humano 
e estão sendo aplicadas na área da ciência forense para 
identificar indivíduos que possam ser a fonte de mate-
rial biológico associado a um crime. A análise de mar-
cadores polimórficos de DNA é atualmente reconhecida 
mundialmente como uma técnica forense padrão para a 
investigação e detecção de uma ampla variedade de cri-
mes, desde pequenos delitos até crimes hediondos (es-
tupros ou latrocínios). A obtenção de perfis genéticos a 
partir de material biológico coletado em cena de crime 
apresenta enorme utilidade quando comparado com o 
perfil de DNA de eventuais suspeitos, auxiliando a po-
lícia a estabelecer uma conexão entre o criminoso e a 
cena do crime, ou até mesmo a eliminar suspeitos na fase 
de inquérito, durante as investigações (Bond, 2007). Os 
polimorfismos de DNA também vêm sendo empregados 
para a identificação de vítimas de guerra ou de desastres 
de massa (Alonso et al., 2005).

O DNA presente em cromossomos é composto por 
regiões codificantes e não-codificantes. Os marcadores 
genéticos polimórficos empregados na atividade de iden-
tificação humana normalmente encontram-se presentes 
na região não codificante, quer seja entre genes ou dentro 
de genes (em introns). A localização cromossômica de 
um gene ou marcador genético (segmento de DNA) é 

denominada locus. O segmento de DNA que ocupa um 
mesmo locus em diferentes cromossomos homólogos 
pode ser idêntico ou diferente, devido à ocorrência de 
mutações ao longo do tempo. As possibilidades alterna-
tivas de segmento de DNA que ocupam um determinado 
locus são denominadas alelos. Considerando que um in-
divíduo apresenta um par de cada cromossomo autossô-
mico (um deles de origem paterna e o outro de origem 
materna), ele apresentará dois alelos em cada locus, o 
que determinará o seu genótipo. O termo heterozigose 
está relacionado à presença de dois alelos distintos (ge-
nótipo heterozigoto), enquanto que homozigose se refere 
à ocorrência de dois alelos idênticos (genótipo homozi-
goto) (Butler, 2005). O termo polimorfismo refere-se à 
presença de mais de um alelo de um mesmo gene ou seg-
mento de DNA em uma população; um locus é dito poli-
mórfico quando o seu alelo mais comum tem frequência 
igual ou inferior a 99% (Cavalli-Sforza et al., 1994). 

A evolução da genética forense acompanhou os 
avanços do estudo da variabilidade genética, tendo o 
início ocorrido há, mais ou menos, um século, quando 
o grupo sanguíneo ABO foi descoberto por Karl Lan-
dsteiner (Jobling e Gill, 2004). Entretanto, a aplicabili-
dade forense do grupo sanguíneo ABO é limitada, uma 
vez que existem apenas quatro fenótipos ABO possíveis 
(A, B, AB e O), e cerca de 40% da população mundial 
apresenta o tipo O. Portanto, esse sistema é útil apenas 
para excluir um suspeito como fonte de origem de mate-
rial biológico encontrado em cena de crime, no caso de 
incompatibilidade entre as amostras; por outro lado, se 
houver compatibilidade, não se pode concluir que o sus-
peito é a fonte de origem do material biológico (Butler, 
2005). 

Em 1984, Alec Jeffreys revolucionou a genética 
forense ao implementar polimorfismos genéticos deno-
minados VNTRs (Variable Number of Tandem Repe-
ats) em uma técnica designada DNA fingerprinting. Os 
VNTRs, também conhecidos como minissatélites, são 
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marcadores genéticos altamente polimórficos gerados 
por um arranjo em sequência (in tandem) de múltiplas 
cópias de um pequeno segmento de DNA (composto 
por mais de 10 bases). A análise era feita por meio da 
técnica de Southern Blotting, empregando sondas que 
reconheciam alelos de diferentes marcadores simulta-
neamente (sondas multilocais). Isso gerava um padrão 
de múltiplas bandas característico de cada indivíduo, de-
nominado DNA fingerprinting. Pouco depois, ao invés 
de utilizar sondas multilocais, a comunidade científica 
passou a concentrar os esforços na análise de minissaté-
lites identificados por sondas que reconheciam o par de 
alelos de um único minissatélite (sondas unilocais). Essa 
abordagem contribuiu para simplificar as interpretações 
de perfis de DNA e os cálculos estatísticos envolvidos 
(Jobling e Gill, 2004). Embora essa técnica não seja fre-
quentemente utilizada atualmente, o termo DNA finger-
printing continua sendo empregado para designar perfis 
de marcadores genéticos polimórficos, independente de 
sua natureza.

O desenvolvimento da técnica de PCR (Polyme-
rase Chain Reaction) proporcionou uma revolução no 
processo de identificação humana por DNA, ao permitir, 
em poucas horas, a obtenção de bilhões de cópias de um 
determinado locus presente em um pequeno fragmento 
de DNA. A amplificação do DNA por PCR resultou em 
um grande aumento de sensibilidade, fazendo com que 
materiais biológicos degradados, encontrados em peque-
nas quantidades em cenas de crime, pudessem ser anali-
sados com sucesso. Dessa forma, marcadores genéticos 
polimórficos analisáveis em pequenos fragmentos de 
DNA (o que não é o caso dos minissatélites) passaram a 
representar a base que fundamenta a identificação huma-
na por DNA (Butler, 2005; Goodwin et al, 2007; Jobling 
e Gill, 2004).

Dentre os principais marcadores genéticos poli-
mórficos amplificáveis por PCR, os STRs (Short Tandem 
Repeats) e os SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) 
são aqueles que apresentam maior aplicabilidade forense 
(Figura 1). Este artigo tem por objetivo apresentar carac-
terísticas que tornam esses polimorfismos genéticos de 
DNA imprescindíveis para a atividade de identificação 
humana.

Strs (Short Tandem Repeats)
Os STRs, também conhecidos como microssatéli-

tes, são polimorfismos genéticos gerados por um arranjo 
em sequência (in tandem) de múltiplas cópias de um pe-
queno segmento de DNA (2 a 6 pares de base apenas). 
Os STRs mais informativos podem apresentar mais de 
uma dezena de alelos diferentes, sendo que cada alelo 
conterá um numero específico de cópias da unidade de 

repetição (Figura 1). Portanto, a diversidade de alelos 
observada em STRs se deve à variabilidade do núme-
ro de unidades repetidas contidas no segmento de DNA. 
Desse modo, dois indivíduos apresentam grande proba-
bilidade de apresentarem alelos distintos em um deter-
minado locus. Milhares desses polimorfismos já foram 
identificados em humanos, sendo que algumas estimati-
vas apontam para a existência de cerca de um milhão de 
STRs distribuídos pelo genoma humano (Butler, 2005; 
Goodwin et al, 2007).

Devido à diversidade observada em cada locus, 
tais marcadores são altamente informativos. Os STRs 
mais polimórficos apresentam elevado poder de discri-
minação (probabilidade de que dois indivíduos sele-
cionados aleatoriamente possuam genótipos distintos) 
e baixa probabilidade de match (probabilidade de que 
dois indivíduos selecionados aleatoriamente possuam 
genótipos idênticos). Cerca de 20 STRs autossômicos, 
selecionados dentre aqueles mais polimórficos, são nor-
malmente empregados nas atividades humanas (Butler, 
2005; Goodwin et al, 2007).

Após uma série de estudos relacionados à varia-
bilidade dos STRs, o FBI (Federal Bureau of Investiga-
tion), agência governamental norte-americana, selecio-
nou um conjunto de 13 STRs que passaram a compor o 
sistema CODIS (Combined DNA Index System) em 1997. 
Em conjunto, esses 13 marcadores apresentam probabi-
lidade de match de aproximadamente 1,7 x 10-15, sendo 
que o perfil composto pelos genótipos mais frequentes de 
cada um dos 13 marcadores apresenta uma probabilidade 
de ocorrência estimada em cerca de 1 em 160 bilhões 
(Butler, 2005). Em termos práticos, esses valores assegu-
ram que cada indivíduo da população mundial (exceto no 
caso de gêmeos idênticos) apresente um perfil de marca-
dores genéticos polimórficos exclusivo no que se refere 
aos 13 CODIS. Os 13 marcadores podem ser analisados 
simultaneamente em um procedimento laboratorial auto-
matizado, o que facilita sua aplicação forense até mesmo 
em situações nas quais a análise de um grande número de 
indivíduos é necessária.

O sistema CODIS consiste em um banco de dados 
de perfis de DNA de criminosos e amostras encontradas 
em cenas de crimes, interligando todos os 50 estados 
norte-americanos. Atualmente, mais de 8 milhões de per-
fis de DNA de criminosos e agressores e de 311 mil perfis 
de DNA de amostras forenses encontradas em cenas de 
crime estão armazenados no sistema. Mais de 114 mil 
correspondências entre perfis forenses e de criminosos 
(hits) foram efetuados até o momento, contribuindo para 
o sucesso de mais de 112 mil investigações (http://www.
fbi.gov/hq/lab/html/codis1.htm, acessado em 07 de maio 
de 2010). É importante ressaltar que o FBI e a Polícia 
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Federal brasileira assinaram convênio em maio de 2009 
para cessão do sistema CODIS ao governo brasileiro, o 
que permitirá à Polícia Federal criar um banco de dados 
nacional com amostras de DNA de criminosos, suspeitos 
e vítimas.

SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms)
Os SNPs, polimorfismos de nucleotídeo único, 

podem ser definidos como polimorfismos criados por 
uma mutação de ponto, resultantes da substituição de um 
nucleotídeo por outro, proporcionando o surgimento de 
diferentes alelos (Figura 1). Esses polimorfismos estão 
presentes por todo o genoma nuclear e no DNA mito-
condrial, tendo sido identificados mais de 10 milhões de 
SNPs até o presente.

Apesar desses marcadores poderem apresentar até 
quatro alelos (A, C, T ou G), eles são em sua maioria bi-
alélicos, tornando-os menos informativos para a identifi-
cação humana do que os marcadores STRs conhecidos, 
uma vez que os mesmos podem apresentar mais de dez 
alelos por locus (Brookes, 1999; Goodwin et al, 2007). 
Desse modo, entre 50 e 100 SNPs são necessários para 
se alcançar o poder de discriminação dos 13 CODIS (Bu-
tler, 2005; Goodwin et al, 2007). No entanto, os SNPs 
podem ser extremamente vantajosos em algumas situa-
ções.

Dentre as vantagens, podemos citar a facilidade 
de esses polimorfismos serem analisados em larga es-
cala por meio de tecnologias modernas e sua facilidade 
de adaptação a novas tecnologias de automação labora-
torial. Deste modo, milhares de SNPs podem ser ana-
lisados simultaneamente em um único indivíduo. Além 
disso, SNPs podem ser de grande utilidade na análise de 
amostras degradadas, como as encontradas na cena de 
um crime ou em um cenário de desastre de massa (Alon-
so et al., 2005). Nesses casos, o material biológico pode 
se encontrar tão destruído, que os fragmentos de DNA 
estejam presentes em tamanhos menores do que aque-
les necessários para uma genotipagem correta de STRs. 
Considerando que os STRs requerem normalmente a 
amplificação de fragmentos com tamanho variando de 
100 a 450 pares de base, sua análise se torna prejudicada 
em amostras de DNA degradado em que fragmentos des-
se tamanho são dificilmente encontrados. Como o alvo 
da tipagem de SNPs é somente de um nucleotídeo, frag-
mentos extremamente pequenos (a partir de 33 pares de 
base) presentes em amostras degradadas podem ser ana-
lisados de forma precisa (Alonso et al., 2005; Goodwin 
et al, 2007).

Os SNPs podem também fornecer informações 
sobre a ancestralidade dos indivíduos (Frudakis, 2008). 
Os SNPs cujas frequências de seus alelos diferem subs-

tancialmente entre populações de regiões geográficas 
distintas (europeus, africanos, asiáticos e ameríndios, 
por exemplo) são denominados AIMs (Marcadores In-
formativos de Ancestralidade). Tais marcadores podem 
contribuir significativamente na resolução de crimes. Em 
2002, uma série de estupros seguidos por assassinato das 
vítimas ocorreu na Louisiana, EUA. A análise de STRs 
(CODIS) das amostras de DNA encontradas nas vítimas 
não foi suficiente para a identificação do assassino, pois 
seu perfil não se encontrava no banco de dados do FBI. 
Relatos de testemunhas apontavam para um homem cau-
casiano visto nas redondezas de uma das cenas de crime, 
levando a investigação a se focar em suspeitos brancos 
do sexo masculino. No entanto, um ano após o come-
ço das investigações, a análise de um conjunto de AIMs 
mostrou que o suposto criminoso era um indivíduo afro-
americano, apresentando cerca de 85% de ancestralidade 
africana e 15% de ancestralidade ameríndia. Tais infor-
mações alteraram completamente o rumo das investiga-
ções e levaram à prisão do assassino um mês após essas 
análises (Frudakis, 2008).

Outro aspecto de grande relevância forense rela-
cionado aos SNPs da análise desses polimorfismos de-
corre de sua presença nas regiões codificadoras e pro-
motora dos genes, ou seja, em regiões responsáveis pela 
codificação das proteínas, que são por sua vez grandes 
responsáveis pelo fenótipo do indivíduo. Dessa forma, 
conjuntos específicos de SNPs presentes nesses genes 
já se mostraram relevantes para a determinação de ca-
racterísticas físicas, como a cor da pele, cabelo e olhos, 
espessura dos fios de cabelo, formas da face e estatura 
(Frudakis, 2008; Watson, 2000). Sendo assim, é possível 
que, no futuro, a análise de SNPs presentes nesses genes 
venha a contribuir para a determinação do retrato “fa-
lado” biomolecular de um criminoso que tenha deixado 
vestígios de sangue (ou de outros materiais biológicos) 
em uma cena de crime.

Considerações finais
Apesar dos STRs serem marcadores mais infor-

mativos e tradicionalmente empregados na atividade de 
identificação humana, a grande disponibilidade genômi-
ca de SNPs e a evolução tecnológica na área de detec-
ção, em conjunto com as características pertinentes a tais 
marcadores, estão estimulando sua introdução em mui-
tos laboratórios forenses.
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A) Cena de crime:

B) Suspeito:

figura 1. Representação esquemática da sequência nucleotídica de um pequeno fragmento cromossômico 
humano obtido a partir de amostras de DNA extraídas de (A) material biológico encontrado em uma cena de cri-
me e (B) sangue de um suspeito. Destaca-se a presença de um SNP (vermelho) e um STR (azul). Observa-se que a 
amostra da cena de crime é heterozigota em ambos marcadores (A/G e 5/7), enquanto que a amostra do suspeito é 
homozigota em ambos marcadores (G/G e 6/6). Embora a análise de vários marcadores seja necessária para que se 
alcance uma conclusão segura e definitiva, estes dois marcadores indicam que o suspeito não é a fonte de origem 
do material biológico encontrado na cena de crime.

 5’-...CTTTAATGCACTACTAATGAATGAATGAATGAATGAATGAATGCTCAAT...-3’ 
3’-...GAAATTACGTGATGATTACTTACTTACTTACTTACTTACTTACGAGTTA...-5’ 
 

5’-...CTTTAATACACTACTAATGAATGAATGAATGAATGCTCAAT...........-3’ 
3’-...GAAATTATGTGATGATTACTTACTTACTTACTTACGAGTTA...........-5’ 
 

5’-...CTTTAATGCACTACTAATGAATGAATGAATGAATGAATGCTCAAT.......-3’ 
3’-...GAAATTACGTGATGATTACTTACTTACTTACTTACTTACGAGTTA.......-5’ 
 

5’-...CTTTAATGCACTACTAATGAATGAATGAATGAATGAATGCTCAAT.......-3’ 
3’-...GAAATTACGTGATGATTACTTACTTACTTACTTACTTACGAGTTA.......-5’ 
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Introdução

Quase um século após a descoberta das leis da he-
reditariedade (1865), Watson e Crick elucidaram a es-
trutura da dupla-hélice do DNA (1953), um marco entre 
a Genética Clássica e a Genética Molecular. Inaugura-
da a nova era, nunca se viu uma área do conhecimen-
to avançar tanto, desde a compreensão da regulação da 
expressão gênica em procariotos e eucariotos, o isola-
mento de genes de interesse e clonagem em vetores (téc-
nicas de DNA recombinante), a PCR (reação em cadeia 
da polimerase) até o desenvolvimento de métodos para 
sequenciar ácidos nucléicos e proteínas.  A Genética re-
presenta muito mais que uma sub-área da Biologia, já se 
consolida como um campo científico capaz de estudar 
características hereditárias e suas variações com requin-
te de detalhes. Com as ferramentas disponíveis, Gregor 
Mendel seria capaz de analisar, com precisão, se um ou 
se muitos genes seriam responsáveis pela definição da 
cor ou rugosidade das ervilhas, além de identificar suas 
posições no genoma (locus cromossômico). Mendel 
também poderia reconhecer as diferenças entre as sequ-
ências nucleotídicas dos alelos (formas alternativas de 
um mesmo gene), diferenças essas que conferem dife-
renças biológicas (variabilidade). Em especial, num pas-
sado não tão remoto, as diferenças morfológicas na prole 
diferenciavam os indivíduos homozigotos (que possuem 
um par de alelos idênticos para um dado gene ou caracte-
rística) dos heterozigotos (que possuem um par de alelos 
diferentes para um dado gene ou característica), mesmo 
sem conhecimentos moleculares.  A Genética vive uma 
fase ômica, em que estudos em larga escala são cada vez 
mais comuns. Entende-se larga escala pela geração de 
uma infinidade de dados. É o caso dos trabalhos com 
genômica (sequenciamento completo de um genoma), 
trascriptômica (definição do conjunto de RNAs produ-
zidos) e proteômica (definição do conjunto de proteínas 
produzidas). São dados que permitem explorar o códi-
go genético (DNA), o seu potencial de expressão gênica 

(RNA), os seus produtos proteicos (polipeptídeos) e as 
interações e mecanismos moleculares do metabolismo 
de cada organismo.  As tecnologias existentes permitem 
sequenciar genomas inteiros e compará-los (genômica 
comparativa), elucidando principalmente a história evo-
lutiva dos seres vivos. Pode-se estudar ômicamente as 
fases do desenvolvimento de um organismo, as caracte-
rísticas genéticas comuns e exclusivas de uma espécie, 
tecidos sólidos (muscular, ósseo etc.) ou fluidos (sangue, 
linfa etc.). Por exemplo, é possível conhecer o transcrip-
toma de um tecido tumoral e comparar com o transcrip-
toma de um tecido sadio. A manipulação genética, como 
a produção de plantas e animais transgênicos, o silen-
ciamento gênico e a reprogramação genética de células 
(fazer uma célula diferenciada retornar ao estado indife-
renciado) são campos potencialmente aplicados e pro-
missores para as áreas de saúde, economia, agricultura, 
pecuária, indústria baseada em produtos biotecnológicos 
e meio ambiente na manutenção de acervo genético de 
espécies em extinção. O objetivo deste texto é mostrar 
algumas das inúmeras abordagens e pesquisas em Ge-
nética, publicadas nos últimos três anos, as quais podem 
servir de exemplos a serem explorados e discutidos em 
sala de aula.

curiosidades
- Pesquisadores egípcios estão mudando o contar 

da História por meio de testes genéticos (Hawass et al., 
2010). Eles colheram material de 10 múmias, identifica-
das como pertencentes à família de Tutancâmon e, tam-
bém, dos restos mortais do próprio faraó. Os resultados 
do estudo envolvem análises de DNA, tomografias, pro-
vas arqueológicas e registros históricos. Com base em 
análise de microssatélites, regiões repetitivas do DNA 
usadas em testes de paternidade, duas das múmias foram 
consideradas como sendo os pais do faraó e, muito pro-
vavelmente, Tutancâmon foi gerado num ato incestuoso. 
Os relatos históricos e os resultados genéticos corrobo-
ram que a cosanguinidade e o acúmulo de malformações 
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nessa família eram comuns. A doença de Köhler II, se-
melhante à artrite, foi diagnosticada em Tutancâmon. O 
mais surpreendente foi a identificação de genes do pro-
tozoário Plasmodium falciparum, o agente causador da 
malária, no faraó e em mais quatro múmias. Os autores 
acreditam que a malária e as complicações ósseas decor-
rentes de uma fratura explicam melhor a morte do faraó, 
questionando outras causas até então debatidas, como 
envenenamento ou atropelamento.

- O debate sobre a origem humana está sempre em 
evidência. Há certo consenso de que a África é o berço 
do homem moderno, tendo surgido há aproximadamente 
200 mil anos. Cientistas americanos, europeus e africa-
nos genotiparam mais de 5 mil indivíduos africanos e 
não africanos, com uso de 1327 marcadores moleculares 
para regiões de microssatélites, inserções/deleções ou 
polimorfismos de base única (Tishkoff et al., 2009). Os 
dados buscaram mapear, com maior precisão, o local de 
origem e migração da espécie humana moderna. Os cien-
tistas afirmam que, muito provavelmente, esse local é a 
região litorânea de fronteira entre a Angola e a Namíbia.

- Na mesma linha da evolução humana, foi mos-
trada, recentemente, a ocorrência de fluxo gênico entre 
o homem moderno e os Neandertais (extintos há 30 mil 
anos, aproximadamente). O contato sexual entre as duas 
espécies teria ocorrido entre 50 a 80 mil anos atrás (Gre-
en et al., 2010). Um dos principais autores do trabalho, 
o pesquisador Svante Pääbo, sempre negou a hipótese 
de que esse cruzamento tivesse existido. Porém, os re-
sultados mostram que partes do DNA de um Neander-
tal constituem até 4% do genoma do homem moderno. 
Assim como no trabalho sobre o faraó Tutancâmon, os 
pesquisadores encontraram dificuldades para sequenciar 
o genoma de um Neandertal, isso porque esses genomas 
de indivíduos extintos não se encontram bem preserva-
dos e a taxa de contaminação bacteriana é muito alta. 
Estima-se que mais de 95% do DNA extraído de ossos 
são pertencentes a bactérias, o que dificultam as análises. 

- Muito se questiona sobre a relação do DNA com 
algumas características humanas. Os cientistas, que por 
sua vez são movidos pela curiosidade e busca pelo co-
nhecimento, tentam desvendar essas incógnitas. Recen-
temente foi caracterizado um gene que pode estar ligado 
ao crescimento de cabelo (Shimomura et al., 2010). Esse 
gene, chamado de APCDD1 (do inglês, adenomatosis 
polyposis down-regulated 1) está localizado no braço 
curto do cromossomo 18 humano e codifica uma gli-
coproteína presente em abundância na membrana plas-
mática das células que formam os folículos pilosos. Os 

ou Ecogenômica, e já existem pesquisas com amostras 
de água doce e de oceanos, solos e microbiota de fósseis. 
Além de gerar informações biológicas em larga escala, 
e contribuir com o conhecimento científico, os dados 
podem ser aplicados, como, por exemplo, para a biorre-
mediação de solos contaminados e para a descoberta de 
moléculas (especialmente enzimas) de interesse indus-
trial e farmacêutico.

- Um consórcio de laboratórios europeus dedicou-
se a compreender o impacto de micróbios que residem 
no intestino humano, dada a importância desses seres 
sobre nossa fisiologia e nutrição (Qin et al., 2010). Do-
enças intestinais e obesidade podem estar associadas a 
alterações dessa microbiota. Os cientistas usaram amos-
tras fecais de 124 indivíduos europeus, entre sadios ou 
pacientes com doenças crônicas inflamatórias intestinais, 
diabetes ou obesidade. Foram caracterizados mais de 3 
milhões de genes, sendo 99% desses pertencentes a bac-
térias. Estimaram que um indivíduo pode abrigar em seu 
trato intestinal no mínimo 160 espécies, de um conjunto 
de cerca de 1200, observada na totalidade das amostras 
analisadas. Muitos desses genes conferem a capacidade 
das bactérias sobreviverem e prosperarem em nossos 
intestinos. Outros genes estão associados com a capta-
ção de energia dos alimentos. As bactérias intestinais 
utilizam principalmente a fermentação para produção de 
energia a partir da conversão de açúcares (pectina, mano-
se, frutose, sacarose, celulose) e ácidos graxos (gordura 
animal e vegetal).  A partir de nossa dieta, as bactérias 
sintetizam, por exemplo, acetato, importante para a fisio-
logia de nossos músculos, coração e células nervosas. Os 
dados refletem a dependência humana desse metageno-
ma bacteriano para nosso bem-estar.

Silenciamento de genes
- Atualmente os geneticistas são capazes de “de-

sativar” um gene, utilizando a técnica de “Interferência 
por RNA” (do inglês RNA interference, e sigla RNAi). O 
avanço se deve ao trabalho liderado por Andrew Fire e 
Craig Mello, publicado na revista Nature em 1998, que 
lhes rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, 
em 2006. A técnica baseia-se no uso de moléculas de 
RNA de fita dupla, em que uma das fitas possui com-
plementaridade à sequência do RNA mensageiro (alvo) 
que se deseja silenciar. Essas moléculas são geralmente 
introduzidas nos organismos por injeção ou pela alimen-
tação. Quando a molécula de RNAi encontra seu alvo 
no citoplasma, ativa-se uma maquinaria da própria célula 
hospedeira capaz de impedir a tradução do RNA men-
sageiro e, consequentemente, não se produzirá uma de-
terminada proteína. A técnica viabiliza a descoberta da 

cientistas descobriram uma mutação que impede a ocor-
rência de modificações químicas na proteína, necessária 
para ela seja transportada para a membrana. Num con-
texto mais amplo, essa alteração genética acarreta uma 
diminuição do folículo piloso e está relacionada com a 
queda de cabelos. Essa mutação está presente em indiví-
duos com hipotricose, um tipo raro de calvície com he-
rança autossômica. Experimentos adicionais mostraram 
que APCDD1 interage com a via de sinalização Wnt, 
uma rede de proteínas conservadas entre vertebrados e 
invertebrados, com papel importante na comunicação 
entre células, especialmente durante a embriogênese. É 
a primeira vez que essa via de sinalização foi descrita 
como partícipe no crescimento de cabelos em humanos. 
A ocorrência da calvície é geneticamente complexa, não 
podendo ser explicar apenas por uma mutação nesse 
gene. Mas, certamente, tal descoberta é uma contribui-
ção às informações já existentes, abrindo novos cami-
nhos para o desenvolvimento de tratamentos. 

Medicina/Saúde
- O mosquito Aedes aegypti é transmissor do vírus 

da dengue.  A doença é transmitida somente através da 
picada da fêmea. A Organização Mundial da Saúde esti-
ma que 100 milhões de pessoas no mundo são infectadas 
anualmente, e cerca de 20 mil morrem em consequência 
da doença. Não há vacinas ou tratamentos específicos 
até o momento. Na tentativa de se controlar a dengue, 
cientistas de Oxford (Inglaterra) e Irvine (EUA) criaram 
mosquitos machos geneticamente modificados (Fu et al., 
2010). A alteração foi feita no gene importante para a 
atividade muscular e voo, chamado actina 4. A altera-
ção é pouco penetrante nos machos, que são capazes de 
voar e copular com fêmeas selvagens. Desse cruzamento 
é gerada uma prole totalmente mutante para o gene de 
interesse, na qual os machos são pouco ou nada afetados, 
mas as fêmeas são muito afetadas. Elas apresentam capa-
cidade reduzida de sair da água após a emergência sendo, 
portanto, mais vulneráveis à predação. Quando saem da 
água, são incapazes de voar adequadamente, impossibi-
litando o contato com humanos. Existem questões éti-
cas e de segurança relacionadas à liberação de animais 
transgênicos na natureza. Não se pode negar, no entanto, 
que os resultados apontam para alternativas no combate 
efetivo da dengue.

Metagenômica
- Com o progresso tecnológico dos métodos de 

sequenciamento, tornou-se possível a análise simultânea 
dos genomas de todas as espécies de microorganismos 
que compartilham um mesmo habitat.  Esse emergente 
campo do conhecimento é chamado de Metagenômica 

função de um gene, pois, quando se impede sua expres-
são, as consequências são observadas nas alterações do 
fenótipo desses mutantes.

- Em abelhas, por exemplo, o silenciamento de 
um gene chamado vitelogenina, em operárias adultas, é 
capaz de mudar o comportamento, resultando num en-
velhecimento precoce da abelha. Ocorre que até cerca 
de 20 dias de vida adulta, uma operária desenvolve ta-
refas apenas no interior de suas colônias. A partir de en-
tão, mudam naturalmente seu comportamento, passando 
a cumprir atividades fora da colônia (forrageamento), 
como a busca por pólen, néctar, água e resinas e, indire-
tamente, promovem a polinização. Pesquisadores brasi-
leiros injetaram moléculas de RNA de fita dupla em ope-
rárias recém-nascidas. As abelhas que receberam essas 
moléculas mudaram de comportamento antes de 10 dias, 
portanto, forrageando antes do previsto (Marco Antonio 
et al., 2008).

- Na prática, pesquisas médicas exploram o po-
tencial terapêutico da técnica, por exemplo, no combate 
ao câncer, AIDS, hepatite e mal de Alzheimer. Os da-
dos até o momento referentes às aplicações na medicina 
são apenas preliminares ou experimentais, mas apontam 
para um futuro promissor.

- No campo da produção alimentar, pesquisadores 
do Texas (EUA) apresentaram dados de experimentos 
in vitro, mostrando o silenciamento do gene miostatina 
em cultura de células de caprinos (Long et al., 2010). 
A expressão natural da miostatina impede o crescimento 
exagerado de músculos. Com base nesse experimento, os 
autores do trabalho querem agora silenciar artificialmen-
te esse gene in vivo, buscando um efeito contrário, ou 
seja, o ganho de massa muscular, que geraria lucros dado 
o aumento da produção de carne. 

células-tronco
- As células-tronco têm sido um dos grandes alvos 

científicos nos últimos cinco anos. Muita esperança de 
cura de doenças e também debates éticos estão relacio-
nados com o seu potencial terapêutico e ao uso de tecidos 
embrionários para pesquisas, respectivamente. São célu-
las totipotentes, isto é, totalmente indiferenciadas e que 
são capazes de se diferenciar em qualquer tecido. Assim, 
podem, potencialmente, substituir danos em órgãos e se-
rem usadas em transplantes. Também criam perspectivas 
para o tratamento de doenças neurodegerenrativas, car-
diovasculares, diabetes, leucemias, entre outras.

- De tantos exemplos, um deles, é a indução da 
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nessa família eram comuns. A doença de Köhler II, se-
melhante à artrite, foi diagnosticada em Tutancâmon. O 
mais surpreendente foi a identificação de genes do pro-
tozoário Plasmodium falciparum, o agente causador da 
malária, no faraó e em mais quatro múmias. Os autores 
acreditam que a malária e as complicações ósseas decor-
rentes de uma fratura explicam melhor a morte do faraó, 
questionando outras causas até então debatidas, como 
envenenamento ou atropelamento.

- O debate sobre a origem humana está sempre em 
evidência. Há certo consenso de que a África é o berço 
do homem moderno, tendo surgido há aproximadamente 
200 mil anos. Cientistas americanos, europeus e africa-
nos genotiparam mais de 5 mil indivíduos africanos e 
não africanos, com uso de 1327 marcadores moleculares 
para regiões de microssatélites, inserções/deleções ou 
polimorfismos de base única (Tishkoff et al., 2009). Os 
dados buscaram mapear, com maior precisão, o local de 
origem e migração da espécie humana moderna. Os cien-
tistas afirmam que, muito provavelmente, esse local é a 
região litorânea de fronteira entre a Angola e a Namíbia.

- Na mesma linha da evolução humana, foi mos-
trada, recentemente, a ocorrência de fluxo gênico entre 
o homem moderno e os Neandertais (extintos há 30 mil 
anos, aproximadamente). O contato sexual entre as duas 
espécies teria ocorrido entre 50 a 80 mil anos atrás (Gre-
en et al., 2010). Um dos principais autores do trabalho, 
o pesquisador Svante Pääbo, sempre negou a hipótese 
de que esse cruzamento tivesse existido. Porém, os re-
sultados mostram que partes do DNA de um Neander-
tal constituem até 4% do genoma do homem moderno. 
Assim como no trabalho sobre o faraó Tutancâmon, os 
pesquisadores encontraram dificuldades para sequenciar 
o genoma de um Neandertal, isso porque esses genomas 
de indivíduos extintos não se encontram bem preserva-
dos e a taxa de contaminação bacteriana é muito alta. 
Estima-se que mais de 95% do DNA extraído de ossos 
são pertencentes a bactérias, o que dificultam as análises. 

- Muito se questiona sobre a relação do DNA com 
algumas características humanas. Os cientistas, que por 
sua vez são movidos pela curiosidade e busca pelo co-
nhecimento, tentam desvendar essas incógnitas. Recen-
temente foi caracterizado um gene que pode estar ligado 
ao crescimento de cabelo (Shimomura et al., 2010). Esse 
gene, chamado de APCDD1 (do inglês, adenomatosis 
polyposis down-regulated 1) está localizado no braço 
curto do cromossomo 18 humano e codifica uma gli-
coproteína presente em abundância na membrana plas-
mática das células que formam os folículos pilosos. Os 

ou Ecogenômica, e já existem pesquisas com amostras 
de água doce e de oceanos, solos e microbiota de fósseis. 
Além de gerar informações biológicas em larga escala, 
e contribuir com o conhecimento científico, os dados 
podem ser aplicados, como, por exemplo, para a biorre-
mediação de solos contaminados e para a descoberta de 
moléculas (especialmente enzimas) de interesse indus-
trial e farmacêutico.

- Um consórcio de laboratórios europeus dedicou-
se a compreender o impacto de micróbios que residem 
no intestino humano, dada a importância desses seres 
sobre nossa fisiologia e nutrição (Qin et al., 2010). Do-
enças intestinais e obesidade podem estar associadas a 
alterações dessa microbiota. Os cientistas usaram amos-
tras fecais de 124 indivíduos europeus, entre sadios ou 
pacientes com doenças crônicas inflamatórias intestinais, 
diabetes ou obesidade. Foram caracterizados mais de 3 
milhões de genes, sendo 99% desses pertencentes a bac-
térias. Estimaram que um indivíduo pode abrigar em seu 
trato intestinal no mínimo 160 espécies, de um conjunto 
de cerca de 1200, observada na totalidade das amostras 
analisadas. Muitos desses genes conferem a capacidade 
das bactérias sobreviverem e prosperarem em nossos 
intestinos. Outros genes estão associados com a capta-
ção de energia dos alimentos. As bactérias intestinais 
utilizam principalmente a fermentação para produção de 
energia a partir da conversão de açúcares (pectina, mano-
se, frutose, sacarose, celulose) e ácidos graxos (gordura 
animal e vegetal).  A partir de nossa dieta, as bactérias 
sintetizam, por exemplo, acetato, importante para a fisio-
logia de nossos músculos, coração e células nervosas. Os 
dados refletem a dependência humana desse metageno-
ma bacteriano para nosso bem-estar.

Silenciamento de genes
- Atualmente os geneticistas são capazes de “de-

sativar” um gene, utilizando a técnica de “Interferência 
por RNA” (do inglês RNA interference, e sigla RNAi). O 
avanço se deve ao trabalho liderado por Andrew Fire e 
Craig Mello, publicado na revista Nature em 1998, que 
lhes rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, 
em 2006. A técnica baseia-se no uso de moléculas de 
RNA de fita dupla, em que uma das fitas possui com-
plementaridade à sequência do RNA mensageiro (alvo) 
que se deseja silenciar. Essas moléculas são geralmente 
introduzidas nos organismos por injeção ou pela alimen-
tação. Quando a molécula de RNAi encontra seu alvo 
no citoplasma, ativa-se uma maquinaria da própria célula 
hospedeira capaz de impedir a tradução do RNA men-
sageiro e, consequentemente, não se produzirá uma de-
terminada proteína. A técnica viabiliza a descoberta da 

cientistas descobriram uma mutação que impede a ocor-
rência de modificações químicas na proteína, necessária 
para ela seja transportada para a membrana. Num con-
texto mais amplo, essa alteração genética acarreta uma 
diminuição do folículo piloso e está relacionada com a 
queda de cabelos. Essa mutação está presente em indiví-
duos com hipotricose, um tipo raro de calvície com he-
rança autossômica. Experimentos adicionais mostraram 
que APCDD1 interage com a via de sinalização Wnt, 
uma rede de proteínas conservadas entre vertebrados e 
invertebrados, com papel importante na comunicação 
entre células, especialmente durante a embriogênese. É 
a primeira vez que essa via de sinalização foi descrita 
como partícipe no crescimento de cabelos em humanos. 
A ocorrência da calvície é geneticamente complexa, não 
podendo ser explicar apenas por uma mutação nesse 
gene. Mas, certamente, tal descoberta é uma contribui-
ção às informações já existentes, abrindo novos cami-
nhos para o desenvolvimento de tratamentos. 

Medicina/Saúde
- O mosquito Aedes aegypti é transmissor do vírus 

da dengue.  A doença é transmitida somente através da 
picada da fêmea. A Organização Mundial da Saúde esti-
ma que 100 milhões de pessoas no mundo são infectadas 
anualmente, e cerca de 20 mil morrem em consequência 
da doença. Não há vacinas ou tratamentos específicos 
até o momento. Na tentativa de se controlar a dengue, 
cientistas de Oxford (Inglaterra) e Irvine (EUA) criaram 
mosquitos machos geneticamente modificados (Fu et al., 
2010). A alteração foi feita no gene importante para a 
atividade muscular e voo, chamado actina 4. A altera-
ção é pouco penetrante nos machos, que são capazes de 
voar e copular com fêmeas selvagens. Desse cruzamento 
é gerada uma prole totalmente mutante para o gene de 
interesse, na qual os machos são pouco ou nada afetados, 
mas as fêmeas são muito afetadas. Elas apresentam capa-
cidade reduzida de sair da água após a emergência sendo, 
portanto, mais vulneráveis à predação. Quando saem da 
água, são incapazes de voar adequadamente, impossibi-
litando o contato com humanos. Existem questões éti-
cas e de segurança relacionadas à liberação de animais 
transgênicos na natureza. Não se pode negar, no entanto, 
que os resultados apontam para alternativas no combate 
efetivo da dengue.

Metagenômica
- Com o progresso tecnológico dos métodos de 

sequenciamento, tornou-se possível a análise simultânea 
dos genomas de todas as espécies de microorganismos 
que compartilham um mesmo habitat.  Esse emergente 
campo do conhecimento é chamado de Metagenômica 

função de um gene, pois, quando se impede sua expres-
são, as consequências são observadas nas alterações do 
fenótipo desses mutantes.

- Em abelhas, por exemplo, o silenciamento de 
um gene chamado vitelogenina, em operárias adultas, é 
capaz de mudar o comportamento, resultando num en-
velhecimento precoce da abelha. Ocorre que até cerca 
de 20 dias de vida adulta, uma operária desenvolve ta-
refas apenas no interior de suas colônias. A partir de en-
tão, mudam naturalmente seu comportamento, passando 
a cumprir atividades fora da colônia (forrageamento), 
como a busca por pólen, néctar, água e resinas e, indire-
tamente, promovem a polinização. Pesquisadores brasi-
leiros injetaram moléculas de RNA de fita dupla em ope-
rárias recém-nascidas. As abelhas que receberam essas 
moléculas mudaram de comportamento antes de 10 dias, 
portanto, forrageando antes do previsto (Marco Antonio 
et al., 2008).

- Na prática, pesquisas médicas exploram o po-
tencial terapêutico da técnica, por exemplo, no combate 
ao câncer, AIDS, hepatite e mal de Alzheimer. Os da-
dos até o momento referentes às aplicações na medicina 
são apenas preliminares ou experimentais, mas apontam 
para um futuro promissor.

- No campo da produção alimentar, pesquisadores 
do Texas (EUA) apresentaram dados de experimentos 
in vitro, mostrando o silenciamento do gene miostatina 
em cultura de células de caprinos (Long et al., 2010). 
A expressão natural da miostatina impede o crescimento 
exagerado de músculos. Com base nesse experimento, os 
autores do trabalho querem agora silenciar artificialmen-
te esse gene in vivo, buscando um efeito contrário, ou 
seja, o ganho de massa muscular, que geraria lucros dado 
o aumento da produção de carne. 

células-tronco
- As células-tronco têm sido um dos grandes alvos 

científicos nos últimos cinco anos. Muita esperança de 
cura de doenças e também debates éticos estão relacio-
nados com o seu potencial terapêutico e ao uso de tecidos 
embrionários para pesquisas, respectivamente. São célu-
las totipotentes, isto é, totalmente indiferenciadas e que 
são capazes de se diferenciar em qualquer tecido. Assim, 
podem, potencialmente, substituir danos em órgãos e se-
rem usadas em transplantes. Também criam perspectivas 
para o tratamento de doenças neurodegerenrativas, car-
diovasculares, diabetes, leucemias, entre outras.

- De tantos exemplos, um deles, é a indução da 
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diferenciação de células-tronco em epiderme para o 
tratamento de queimaduras. Cientistas franceses con-
seguiram transformar, in vitro, células-tronco embrio-
nárias humanas em células fenotipicamente similares a 
queratinócitos (células diferenciadas do tecido epitelial). 
Fizeram enxerto desses potenciais queratinócitos em ca-
mundongos e observaram, após 12 semanas, a formação 
da estrutura de uma epiderme pluriestratificada (Guenou 
et al., 2009).

- Uma alternativa ao uso de células embrionárias 
é a “desdiferenciação” de células adultas. Ou seja, cé-
lulas em estágio avançado de diferenciação podem ser 
reprogramadas geneticamente, retornando a estágios 
parcialmente indiferenciados ou também chamados de 
pluripotentes. Essa possibilidade é possível graças à 
pesquisa liderada pelo cientista Shinya Yamanaka, da 
Universidade de Quioto (Japão). Em 2006, Yamanaka e 
equipe descobriram um coquetel de moléculas (fatores 
de transcrição) capaz de induzir a pluripotência em célu-
las diferenciadas.

- Baseando-se no princípio e técnica de Yama-
naka, um grupo de pesquisadores chineses gerou camun-
dongos a partir de células pluripotentes induzidas (Zhao 
et al., 2009). Para tal, induziram pluripotência em fibro-
blastos de camundongos. Em seguida, geraram embriões 
tetraplóides (4N), na fase de blastocisto. Esses blastocis-
tos servem como hospedeiros de células pluripotentes, 
criando um ambiente biológico propício e receptivo para 
a sobrevivência das células pluripotentes. No entanto, os 
blastocistos tetraplóides não contribuem genomicamente 
para o desenvolvimento do organismo. Em outras pala-
vras, as informações genéticas para gerar os camundon-
gos são exclusivamente oriundas do DNA contido do 
núcleo das células pluripotentes. Após injetar as células 
pluripotentes em embrião 4N, esses foram introduzidos 
no útero de uma fêmea adulta, para gestação. Os pesqui-
sadores obtiveram 27 camundongos recém-nascidos que 
atingiram a fase adulta, mostraram-se férteis, cruzaram e 
tiveram prole viável.   

biologia Sintética
- A Biologia Sintética emerge como um campo 

científico em que o limite é a imaginação humana. Acaba 
de ser criada a primeira bactéria com genoma totalmente 
artificial. O pesquisador americano James Craig Venter e 
sua equipe trabalharam mais de uma década para conse-
guir tal feito. Eles sintetizaram quimicamente o genoma 
da bactéria Mycoplama mycoides, que possui mais de 1 
milhão de pares de bases. Para garantir a funcionalidade 
do genoma sintético, introduziram-no em outra bactéria, 

chamada Mycoplasma capricolum, mas antes retiraram 
cromossomo da bactéria hospedeira. O genoma sintético 
foi capaz de controlar as funções biológicas para a cor-
reta replicação e crescimento da M. capricolum. Como 
esperado, a morfologia (fenótipo externo) das colônias 
bacterianas resultantes apresentou características de M. 
mycoides, o que prova o sucesso do experimento (Gib-
son et al., 2010).
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