57

ISSN 1980-3540

06.01, 01-03 (2011)
www.sbg.org.br

AÇÃO DE DOIS ANTÍGENOS. VAI UM REFRESCO AÍ?
Marcia Ferreira de Sousa1; Maria Dias de Brito2; Sueli Silva de Carvalho3
1- Graduada em Biologia - Licenciatura na UFAL - C. Arapiraca. marcia_ufal@hotmail.com.
2- Graduada em Biologia - Licenciatura pela Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, C. Arapiraca. marywinner7@gmail.com.
3- Professora Substituta UNEAL, C. Arapiraca. su_ccarvalho@hotmail.com.
UFAL - Av. Manoel Severino Barbosa, s/n, Bom Sucesso - Arapiraca - AL, Cep: 57309-005. Telefone: (82) 9851.9624 - (82) 3482-1805.
UNEAL - Av. Governador Luiz Cavalcante, s/n - Alto do Cruzeiro - Arapiraca, AL, Cep: 57312-270. Telefax: (82) 3521-3019 / 3539-8083.
www.uneal.edu.br.

Palavras-chave: material didático, transfusão, sistema
ABO.
INTRODUÇÃO
No processo evolutivo, desde os primeiros hominídeos até os dias atuais, os primeiros casos de variação
proteica geneticamente determinada foram detectados
em antígenos encontrados no sangue, os chamados antígenos de grupos sanguíneos (Thompson, 2002).
Existem quatro fenótipos principais: O, A, B e AB.
As pessoas do tipo A têm antígeno A em suas he-mácias,
as do tipo B têm antígeno B, as pessoas AB têm antígenos
A e B e as pessoas do tipo O não tem nenhum dos dois
(Thompson,2002).Os anticorpos naturais (anti-A e anti-B) do sistema ABO somente começam a ser produzidos
pelo organismo humano após o nascimento, a partir do
terceiro mês de idade (Borges-Osório e Robson, 2001).
Nos sistemas do grupo sanguíneo ABO, existem
combinações compatíveis e incompatíveis. Uma combinação compatível é aquela que não contém o antígeno A
ou B nas hemácias do doador que corresponda aos anticorpos no soro do receptor. A presença regular de anti-A
e anti-B explica a falha de muitas das tentativas iniciais
em transfundir sangue pois estes anticorpos podem causar a destruição imediata de células ABO incompatíveis
(Thompson, 2002). Embasado nesse conhecimento teórico, o projeto busca, através da prática em sala de aula,
explicar as condições genéticas dos respectivos tipos
sanguíneos e as possíveis condições e restrições quanto
às transfusões sanguíneas. Durante as aulas práticas são
usados materiais de baixo custo que complementam as
aulas teóricas.

DADOS TÉCNICOS
a) Tempo Estimado
De 15 a 30 minutos, dependendo do aprofundamento
desejado.
b) Material Necessário (Ver figura 1 e 2)
2 saquinhos de suco de sabores diferentes.(Ex. Uva e
laranja);
4 copos transparentes com água;
Questões propostas para reflexão;
c) Aplicação da Atividade
Para a realização desta prática faz-se necessário seguir
as seguintes etapas:
1. Dividir a turma em quatro equipes; cada grupo representará um tipo sanguíneo;
2. Representação dos aglutinogênios A e B através
dos dois saquinhos de suco de sabores laranja e uva
(Fig. 1 e 2);
3. Nomear cada equipe. (Ex. Equipe Tipo A, equipe
Tipo B, equipe Tipo AB e equipe Tipo O);
4. Entregar para cada equipe um copo transparente com água representando um vaso sanguíneo (o
copo) e o plasma (a água);
5. Iniciar a ação da atividade solicitando a atenção de
cada equipe no acompanhamento das etapas realizadas pelo professor.
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d) Representação dos Tipos Sanguíneos do Sistema
ABO
Os procedimentos para a aplicação da atividade são:
1. A equipe Tipo A receberá o pó de sabor laranja, que
misturará no copo com água;
2. A equipe Tipo B receberá o pó de sabor uva, que
misturará no copo com água;
3. A equipe Tipo AB receberá o sabor laranja e o sabor
uva e os misturará, ao mesmo tempo, no copo com
água;

4. A equipe Tipo O nada adicionará ao copo com água.
Cada etapa desses procedimentos para a caracterização
da tipologia sanguínea ajuda a refletir sobre as informações teóricas e a reforçá-las. O objetivo é chegar à
conclusão de que as condições genéticas é que deter-minam os diferentes tipos e suas características como do-adores e receptores; assim, na prática pode-se perceber,
por exemplo, que no Tipo O, a ausência dos sucos cor-responde à ausência do antígeno nas hemácias, fazendo
deste tipo sanguíneo o doador universal (Figuras 1 e 2).

Ilustração 1: Copo 1(refresco laranja), representa o
tipo sanguíneo A, o copo 2 (refresco uva), representa o
tipo sanguíneo B.

Ilustração 2: Copo 1 (refresco uva e laranja), representa o tipo sanguíneo AB, o copo 2 (sem refres-co), representa o tipo O.

ENTENDENDO A ATIVIDADE

Após as devidas respostas, promove-se uma melhor
compreensão da aula prática prosseguindo com outros
procedimentos:

e) Simulação de Transfusões Sanguíneas
Solicite a cada equipe que escolha um representante
da mesma para se dirigir à frente da turma com seu
respectivo copo, com o desafio de responder, mediante
a indagação feita pelo professor, à seguinte pergunta:
Equipe Tipo A: A que tipos sanguíneos o tipo A pode
doar e de quais tipos poderá receber?
Equipe Tipo B: A que tipos sanguíneos o tipo B pode
doar e de quais tipos poderá receber?
Equipe Tipo AB: A que tipos sanguíneos o tipo AB
pode doar e de quais tipos poderá receber?
Equipe Tipo O: A que tipos sanguíneos o tipo O pode
doar e de quais tipos poderá receber?

1. Adicionar uma pequena quantidade do refresco do
tipo O nos demais copos para provar que este grupo é considerado o DOADOR UNIVERSAL, pela
simples demonstração de não haver alteração da cor
no copo das demais equipes;
2. Adicionar, sequencialmente, uma pequena quantidade de qualquer um dos tipos de refresco ao copo
que representa o tipo O, para que percebam a alteração da cor, e assim compreendam o risco de uma
transfusão errada devido à incompatibilidade sanguínea;
3. E, por fim, nos copos que representam os tipos A,
B e O deverá ser adicionada uma certa quantidade
do refresco ao copo da equipe tipo AB, para que
se perceba a ausência de alterações, demonstrando
que este tipo sanguíneo é considerado o Receptor
Universal.
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RESUMO
Devido ao fato das mutações poderem afetar o DNA
de diferentes formas – trocando, adicionando ou retirando um ou mais pares de bases – é possível encontrar
muita variação no material genético dos indivíduos de
uma espécie. Algumas técnicas de biologia molecular
atualmente disponíveis permitem identificar tal variação,
podendo ser utilizadas, dentre outras coisas, em exames
de paternidade e/ou análises criminalísticas.
INTRODUÇÃO
A reação em cadeia da polimerase, ou simples-mente
PCR (do inglês Polimerase Chain Reaction), é uma técnica de biologia molecular muito utilizada atualmente
em diferentes tipos de estudos, que vão desde a caracterização da diversidade genética das espécies até os exames
de paternidade e à elucidação de crimes.
Basicamente, ela é utilizada para amplificar de-terminados trechos do genoma dos organismos a fim de
permitir que esses possam ser mais facilmente analisa-dos. Para compreendermos como alguém pode ser identificado via PCR, é preciso conhecer um pouco sobre a
fundamentação dessa técnica. Um esquema simplificado
de uma PCR é mostrado na Figura 1.

Figura 1. Os principais passos envolvidos na amplificação do DNA pela reação em cadeia da polimerase ou
PCR.
De um modo geral, o DNA de amostras biológicas
(sangue, sêmen etc) de um indivíduo é extraído e purificado, sendo em seguida submetido a ciclos repetidos de
aqueci-mento e resfriamento em um aparelho conhecido
como termociclador. Nesse processo são utilizados, além
do DNA a ser examinado, uma enzima capaz de sintetizar novas moléculas de DNA (chamada Taq polimerase),
iniciadores ou primers (pequenas moléculas de ácidos
nucleicos com cerca de 10 a 20 nucleotídeos de comprimento que demarcam o trecho a ser amplificado), bem
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como os deoxinucleosídeos trifosfatados ou DNTPs (os
precursores das novas moléculas de DNA a serem produzidas), dentre outros componentes. Depois de uns 30
ciclos de aquecimento e resfriamento, que dura poucas
horas, um determinado trecho da molécula de DNA pode
ser duplicado mais de um bilhão de vezes.
Para podermos comparar o DNA de diferentes indivíduos da população, ou dos progenitores e de seus respectivos descendentes, é necessário que, depois da PCR, ele
seja submetido a uma separação eletroforética, conforme
exemplificado na Figura 2. Findada a eletroforese, o meio
que serviu de suporte para a separação do DNA, que nesse
tipo de experimento é normalmente um gel de poliacrilamida, é colocado em uma solução de brometo de etídio ou
de nitrato de prata para corar os fragmentos amplificados.
Por que essa técnica pode ser utilizada na identificação de indivíduos?
Determinadas mutações que afetam o DNA podem
alterar o tamanho dos fragmentos amplificados pela PCR.
Diferentes indivíduos da população podem apresentar fragmentos com diferentes comprimentos e, nesse caso, como
são herdáveis, eles podem ser passados para a prole seguindo os princípios convencionais da herança mendeliana.
Sendo assim, nesses tipos de estudos são comumente
escolhidas para amplificação aquelas regiões do genoma
que apresentam grande variação de tamanho. Quando diferentes regiões do genoma de um mesmo indivíduo são
submetidas à PCR e à separação eletroforética, é possível
gerar um perfil de amplificação praticamente exclusivo,
algo que se assemelha a uma impressão digital.

OBJETIVO DA PRÁTICA
O objetivo dessa prática é mostrar como a técnica de
PCR pode ser utilizada na identificação dos indivíduos
de uma determinada população e, de uma maneira mais
específica, como isso pode ser utilizado, por exemplo,
em exames de paternidade.
CONTEXTUALIZANDO A SITUAÇÃO
Devido a problemas de manejo, a vaca campeã em
produção de leite do seu Osvaldo, acabou cruzando, de
maneira não programada, com um dos touros de seu rebanho. Deste cruzamento, nasceu um bezerro que pode
combinar os genes campeões da sua mãe com os genes
de um ótimo touro, ou então, de um outro animal não tão
bem qualificado.
Nesse rebanho existem três touros suspeitos de terem
cruzado com a vaca. O laboratório onde você trabalha
foi convocado para definir qual deles pode ou não tê-la
fecundado. Para tanto, amostras de sangue da vaca, do
bezerro e dos três supostos progenitores foram coletadas
e purificadas separadamente por você. Cabe agora realizar a PCR e a eletroforese dos fragmentos amplificados.
PROCEDIMENTO
1. Os primers utilizados para amplificar um trecho do
DNA desses animais são mostrados na Figura 4,
juntamente com a região do DNA de cada animal
por eles reconhecida;
2. Recorte os primers e procure identificar nos dois
cromossomos de cada animal o local em que eles
conseguem se ligar; preste atenção à regra de amplificação do DNA que determina que: a) o primer
deve reconhecer um trecho onde todas as suas bases se pareiem corretamente com as bases do DNA
(seguindo a regra A=T e C=G); b) as polaridades do
primer e da molécula de DNA a qual ele se liga devem ser invertidas (por exemplo, se a molécula de
DNA segue no sentido 5´à 3´, o primer que se ligará
a ela deverá seguir o sentido 3´à 5’, e vice-versa); c)
a nova fita de DNA é sintetizada somente no sentido
5´à 3’ a partir de uma extremidade 3´ livre (a do
primer);
3. Determine o tamanho dos trechos amplificados em
cada um desses indivíduos, considerando desde onde
começa o primer 1 até onde termina o primer 2;

Figura 2. Esquema demonstrando a eletroforese de
DNA. Cada ponto corado, também chamado de banda,
representa um trecho de DNA de mesmo tamanho que foi
amplificado via PCR.

4. Em seguida, simule a separação desses fragmentos
pela eletroforese de DNA, de acordo com os seus
tamanhos, utilizando o esquema da Figura 3 (por
exemplo, um fragmento de 55 pares de bases deve-
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rá ficar na posição 55, marcada a esquerda da Figura 3);
5. Lembre-se de que o fragmento presente no bezerro
e que não for encontrado na vaca deve ter sido herdado de seu pai;
6. Procure então ver qual dos touros possui um fragmento de igual tamanho ao do bezerro; os que não
tiverem, deverão ser automaticamente descarta-dos
da suposição de paternidade desse filhote.
ENTENDENDO ESTA ATIVIDADE
1. Quais foram os tamanhos dos diferentes fragmentos
amplificados nesses animais? Cada um desses fragmentos poderia ser considerado um alelo?
2. Depois de realizar a separação dos fragmentos de
acordo com os seus tamanhos, qual touro não pode
ser excluído da paternidade do bezerro?
3. Por que o touro 1 não pode ser o pai, tendo em vista
que este possui um alelo igual ao do bezerro?
4. Em que se baseiam os testes reais de paternidade a
partir do exame do DNA?
5. Qual seria o grau de exatidão dos testes de paternidade baseados no exame de DNA?
6. Os testes de paternidade ou identificação de amostras de suspeitos de crimes são realizados dessa
mesma maneira?
RESPOSTAS ÀS QUESTÕES
1. O tamanho dos fragmentos variou de 56 a 74 pares de nucleotídeos. Considerando que representam
uma determinada região do genoma, possuindo
apenas diferenças no seu comprimento, e que são
herdados de maneira mendeliana, cada um deles
pode ser chamado de alelo.
2. O alelo que o bezerro não compartilha com a mãe e,
portanto, foi herdado do pai, não é encontrado nos
touros 1 e 2. Já, um dos alelos do touro 3 é igual ao
do bezerro. Logo, nesse caso, somente a paternidade desse touro não pode ser excluída.
3. O bezerro possui um alelo de igual tamanho ao encontrado tanto na vaca como no touro 1. Acontece
que esse alelo só pode ter vindo da vaca, pois o outro alelo do bezerro não é encontrado em sua mãe.
Além disso, se o touro também tivesse passado esse
mesmo alelo para o bezerro, este seria homozigoto
e produziria uma única banda no gel, ao invés de
duas.

Figura 3. Eletroforese dos diferentes fragmentos amplificados (canaletas onde devem ser colocados o DNA
do(a): V = vaca; B = bezerro; SP = supostos pais 1, 2
e 3).
4. Tais testes partem da premissa de que herdamos
um conjunto completo de moléculas de DNA de
cada um de nossos progenitores. Contudo, embora
contenham praticamente as mesmas informações
genéticas, podem haver diferenças sutis nas sequências de bases que herdamos de cada um deles.
São justamente essas pequenas diferenças que nos
fazem geneticamente diferentes uns dos outros. Ao
longo do nosso genoma é possível encontrar regiões que apresentam grande variação de tamanho
entre os indivíduos. Isso ocorre devido a mutações
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ao acaso que acrescentam ou retiram trechos repetidos de nucleotídeos (como a sequência GAC/
CTG mostrada nessa simulação). Tais mutações
normalmente não afetam de forma negativa os seus
portadores, podendo se acumular ao longo das gerações. Isso garante a manutenção de uma grande
quantidade de alelos na população. Tecnicamente,
tais regiões repetidas são conhecidas como microssatélites ou repetições curtas em tandem (STRs, de
Short Tandem Repeat), pelo fato das sequências que
se repetem serem pequenas em comprimento, sendo normalmente compostas por dois até nove pares
de bases. Além disso, o número de vezes que essas
sequências se repetem, numa dada região, variam
frequentemente de 7 a 40 vezes;
5. Para um único loco, existirão na população em geral indivíduos com alelos de tamanhos iguais e diferentes. O fato de dois indivíduos possuírem alelos
idênticos não significa que eles sejam aparentados.
Afinal, as mutações que os originam são fortuitas.
Portanto, por uma questão de puro acaso, é possível
que uma criança e um suposto pai com-partilhem
um ou mais alelos em comum sem que tenham alguma relação de parentesco (o fato de você ter sangue do tipo A e o seu vizinho também, não significa
que ele seja o seu pai). Entretanto, os exames de paternidade são executados com muitos locos diferentes, normalmente entre 12 a 20, e os resultados são
submetidos a testes estatísticos. Se um suspeito de
paternidade possui todos os alelos paternos presentes na criança, a chance disso acontecer, por puro
acaso, é muito baixa e ele não pode ser excluído
da paternidade. No entanto, se existem três ou mais
alelos na criança que não estão presentes no DNA
do suposto pai, este é automaticamente excluído da

paternidade1. Atualmente, a acurácia destes testes
ultrapassa 99,99%. Ou seja, o risco de um indivíduo ser falsamente identificado como pai de uma
criança é muito baixo.
6. A identificação de criminosos pelo teste do DNA
funciona de maneira semelhante. Nesse caso, se um
criminoso deixa uma pequena amostra de sangue,
pele, esperma ou outro tecido que contenha DNA,
este é colhido, purificado e amplificado para uma
série de locos. A diferença é que todos os alelos
amplificados de todos os locos serão utilizados na
identificação do suspeito. Nos Estados Unidos da
América, existe um banco nacional de dados conhecido pela sigla CODIS (de Combined DNA Index
System ou Sistema índice de DNA Combinado).
Este concentra os dados de perfis genéticos de infratores condenados, evidências de cenas de crimes
não resolvidos e de pessoas desaparecidas. Esse sistema foi cedido ao governo brasileiro, estando em
fase de implantação pela Polícia Federal.
1

Existem casos raros de paternidade legítima nos quais nem todos os alelos presentes na criança foram identificados nos seus
progenitores masculinos. Por isso, hoje se recomenda que a
exclusão somente ocorra a partir da detecção de três ou mais
incompatibilidades.
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Figura 4. Sequências de DNA a serem amplificadas.
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INTRODUÇÃO
O estudo de temas relacionados à genética apresentou, nestes dois últimos séculos, um crescimento exponencial, genes e DNA passaram a fazer parte do cotidiano da sociedade, porém muitas vezes esses conceitos são
entendidos de forma errônea ou equivocada.
Temas como mitose, meiose e genética exigem dos
estudantes capacidade de abstração para entender definições e de imaginação para compreender conceitos de
difícil assimilação.
Klautau et al. (2009) apontam que os estudantes universitários e os de ensino médio consideram a genética
como a disciplina mais difícil da área da biologia. Segundo Lorbieski et al. (2010), uma das explicações para
o não entendimento do conteúdo de genética é a forma
de transmissão do mesmo pelo professor, pois a maioria utiliza o método tradicional (Freire, 1998) aplicando
simplesmente aulas expositivas como modalidade didática. Outros recursos didáticos podem auxiliar as explicações feitas em aula para que o estudante possa estudá-las mais e melhor. Dentre alguns recursos, os modelos
de jogos didáticos representam bons instrumentos pedagógicos.
ENSINANDO E APRENDENDO CONCEITOS
O conceito de cromossomo, localização e suas funções precisam ser bem compreendidos, pois estão relacionados a outras definições como genes, cromossomos
homólogos, hereditariedade, cariótipo, identificação do

sexo, presença de síndromes entre outros. Para muitos
alunos, genes e cromossomos se referem às mesmas estruturas presentes no núcleo celular. Assim, os educadores
precisam estar constantemente atualizados em relação aos
conteúdos da área buscando promover ações que auxiliem
no aprendizado dos alunos incluindo o uso de modelos
didáticos que auxiliem na construção do conhecimento.
Nesse sentido, Castelão e Amabis (2008) apontam
que as motivações do aluno para aprender conteúdos de
genética decorrem de causas internas e externas, em especial, a figura do professor. Assim, Kishimoto (1998)
enfatiza que o professor deve adotar práticas que atuem
nos componentes internos da aprendizagem, importantes
para a assimilação de conhecimentos por parte do aluno.
USO DE MODELOS DIDÁTICOS
É sabido que uma das formas que mais contribui na
consolidação e motivação do aprendizado é o uso de jogos e modelos didáticos (Almeida, 1981), instrumentos
através dos quais se articulam certos conhecimentos,
dentro de uma determinada linha pedagógica. Além de
estimular a criatividade e o aumento da capacidade de
decisão, jogos e modelos didáticos também estimulam
a leitura, a escrita e a pesquisa, por ser um meio em que
se consegue abarcar, na íntegra, a interdisciplinaridade
(Arouca, 1996).
Visando a construção e facilitação do conhecimento
em genética, este estudo desenvolveu um modelo didático para auxiliar na diferenciação de cromossomos, DNA
e genes. Este modelo didático foi construído considerando conceitos tradicionais de Biologia amplamente utilizados no ensino de genética.
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MODELO DIDÁTICO PROPOSTO
O modelo didático é constituído por 1 cromossomo
duplicado e 8 nucleotídeos (figura 1), que permitem ao
aluno construir os conceitos de DNA, genes e cromossomo a partir de estruturas simples, fáceis de ser verificadas e de baixo custo.

A partir dos modelos propostos, o professor e os alunos podem criar novos modos de explorar o material
confeccionado. Espera-se que este material auxilie na
compreensão dos diferentes conceitos relacionados
aos genes, DNA, cromossomos.

Materiais necessários
• 2 folhas de EVA (etil vinil acetato), um tipo de material emborrachado nas cores preta e amarela, tamanho 30x40; cola especial para EVA;
• Tinta acrílica nas cores preta e branca;
• 22 palitos de dente. Para montar um nucleotídeo
é só colar um palito de dente entre o circulo e o
pentágono e outro entre o pentágono e a metade do
retângulo. Repita isso oito vezes e você terá oito
nucleotídeos;
• 1 pincel pequeno n° 3;
• 1 folha de papel cartão 20x30; 1 lápis preto.
Formas de utilização do kit

Figura 1: Kit composto por um cromossomo e oito nucleotídeos

Este kit foi criado com o objetivo de auxiliar no processo de ensino de conceitos como cromossomos, DNA,
genes, nucleotídeos, bases púricas e pirimídicas, pareamento de bases entre outros.
1. Pareamento de bases púricas e pirimídicas (figura 2).
Com estes nucleotídeos o professor pode pedir ao aluno que mostre o pareamento entre as bases, revisando
conceitos como: estruturas formadoras de um nucleotídeo (açúcar, base, e fosfato), bases púricas (Adenina
e Guanina) e pirimídicas (Citosina e Timina), estrutura de dupla hélice do DNA (duas fitas), entre outros.

Figura 2: Pareamento entre bases púricas e pirimídicas

2. Gene como parte integrante do cromossomo (figura 3).
Um dos conceitos mais difíceis de ser compreendido pelos estudantes é a diferença entre cromossomo
e gene. Com este modelo há a representação de um
cromossomo duplicado e a região em preto demarca a
localização de um gene.
3. Partes de um nucleotídeo (figura 4)
O entendimento de que os nucleotídeos formam os genes também é de difícil assimilação. Com este modelo
o professor consegue apresentar a estrutura do nucleotídeo, do nucleosídeo (açúcar + base), explorar conceitos de RNA, apresentando diferenças entre DNA e
RNA.

Figura 3: Gene (faixa em preto) como uma parte integrante do cromossomo
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INTRODUÇÃO
Os ácidos nucléicos são macromoléculas responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética entre as células. Existem dois tipos de
ácidos nucléicos: o ácido desoxirribonucléico (DNA)
e o ácido ribonucléico (RNA), ambos constituídos
pela polimerização de nucleotídeos. Cada nucleotídeo
é composto por um grupo fosfato, um açúcar (pentose) e uma base nitrogenada (Figura 01). A pentose presente no DNA é a desoxirribose enquanto que
no RNA encontramos a ribose (Figura 02). Esses açúcares possuem cinco carbonos em sua estrutura e se diferenciam pela ausência de um grupo hidroxila (-OH) no
carbono 2’ da desoxirribose, fato que confere à molécula de DNA uma maior estabilidade em relação ao RNA
(Snustad & Simmons, 2010).
As bases nitrogenadas que compõem os ácidos nucléicos podem ser de dois tipos: purinas, compostas por
dois anéis aromáticos, e pirimidinas, compostas por apenas um anel aromático. As bases adenina (A) e guanina (G) são purinas enquanto que as bases citosina (C),
timina (T) e uracila (U) são pirimidinas. As bases A, T,
C e G são e contradas no DNA e no RNA; a base T é
substituída pela U, ou seja, no RNA encontramos A, U,
G e C (Figura 03).
As cadeias de ácidos nucléicos são formadas por uma
ligação fosfosdiéster estabelecida entre o grupo fosfato e
o grupo hidroxila (-OH) do carbono 3’ entre nucleotídeos
adjacentes. Dessa forma, os nucleotídeos componentes
de uma cadeia têm a mesma orientação, ou seja, se o carbono 5’ da pentose estiver voltado para cima, os demais
nucleotídeos desta cadeia estarão voltados para a mesma
posição. Consequentemente, uma extremidade terá um
grupo fosfato presente (extremidade 5’) e a outra extremidade terá um grupo hidroxila presente (extremidade
3’) (Figura 04) (Pierce, 2011).

A molécula de DNA é composta por duas cadeias de
nucleotídeos e as ligações fosfodiéster nessas cadeias paralelas estão em direções opostas, ou seja, uma fita está
orientada na direção 5’ → 3’ enquanto que a outra fita
está no sentido 3’ →5’. Essas fitas antiparalelas são unidas por ligações, denominadas pontes de hidrogênio, as
quais são estabelecidas entre as bases nitrogenadas das
cadeias opostas. A base T, bem como U, possui um grupo
ceto (C=O) o qual estabelece uma ponte de hidrogênio
com a base A, que possui um grupo amino (C-NH2). As
bases G e C possuem, cada uma delas, um grupo ceto e
um grupo amino, portanto, são estabelecidas duas pontes
de hidrogênio entre essas bases por meio desses grupos.
Uma outra ponte de hidrogênio é formada em todos os
pareamentos entre os nitrogênios dos anéis aromáticos
das bases. Assim, na molécula de DNA, entre as cadeias
antiparalelas, são observadas duas pontes de hidrogênio
no pareamento A e T e três pontes de hidrogênio no pareamento G e C. Graças ao pareamento, as cadeias da
molécula de DNA são ditas complementares e, conhecendo-se uma delas, é possível a construção da cadeia
complementar (Zaha, 2003).
Normalmente, a molécula de RNA é fita simples,
porém, pareamentos podem ocorrer formando estruturas importantes na função do RNA. Diferentes tipos de
RNA estão presentes nas células e os principais tipos são
mensageiro (mRNA), o qual transfere a informação genética contida na cadeia de DNA aos ribossomos, para
que ocorra a síntese de proteínas, o ribossômico (rRNA),
componente majoritário dos ribossomos, e o transportador (tRNA), responsável por carregar os aminoácidos
até o sítio de síntese de proteínas. Todos os RNAs são
sintetizados por um processo conhecido como transcrição. Esse procedimento é feito com base na sequência de
nucleotídeos de apenas uma das fitas do DNA. A fita do
DNA molde para a transcrição possui orientação 3’ → 5’
já que o sentido de crescimento dos ácidos nucléicos é 5’
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→ 3’. As mesmas regras de pareamento da replicação do
DNA são aplicadas na transcrição, com exceção do pareamento entre as bases nitrogenadas A e T, pois no RNA
a base T é substituída pela U. Dessa forma, a sequência
da fita 3’ → 5’ será complementar à fita RNA sintetizada
enquanto que a fita do DNA de orientação 5’ → 3’ é idêntica ao RNA, sendo as timinas substituídas pelas uracilas
(Pierce, 2011).
A informação armazenada no mRNA será lida nos ribossomos para a síntese de proteínas, mecanismo conhecido como tradução. O mRNA é lido a cada três nucleotídeos (códon) e, através do código genético, essa pequena
sequência está associada a um dos 20 aminoácidos para
a síntese da cadeia polipeptídica (para uma compreensão
didática do código genético e tradução veja Mori et al.
2009).
A presente atividade tem como objetivo auxiliar o
aluno na compreensão da estrutura dos ácidos nucléicos,
podendo ser ampliada para o estudo da replicação, da
transcrição, da tradução e da variabilidade genética. O
uso dessas atividades teórico-práticas pode facilitar a
compreensão do estudante sobre o conteúdo ministrado,
visto que os alunos ficam entusiasmados com a proposta
de integrar a teoria a uma dinâmica.
COMPREENDENDO E
PREPARANDO A ATIVIDADE
Inicialmente a atividade simula a replicação do DNA,
a qual será realizada com peças que se encaixam. Essas
peças correspondem aos diferentes nucleotídeos encontrados no DNA. As peças poderão ser feitas em papel,
recortadas para que os alunos colem as mesmas entre si,
ou ainda, podem ser feitas em folhas de Etil Vinil Acetato (E.V.A.), para serem reutilizadas em outras oportunidades. As peças deverão ser construídas já com o encaixe
correspondente ao número de pontes de hidrogênio entre
os pareamentos pré-estabelecidos. Além disso, as peças
possuem setas indicativas da ligação entre os nucleotídeos adjacentes. É válido lembrar que as peças deverão
ser confeccionadas de modo a obedecer a orientação antiparalela das fitas complementares da molécula de DNA
(Figura 05). Para que todas as possibilidades de encaixe
de cada nucleotídeo sejam obedecidas, para cada nucleotídeo contendo uma base nitrogenada serão possíveis
quatro peças (Figura 06).
Os alunos serão divididos em grupos e com as peças
em mãos, deverão construir uma cadeia de DNA com
um número de nucleotídeos múltiplos de três, já que os

códons que serão usados posteriormente na tradução
(Figura 07-A). É importante que cada grupo receba as
mesmas peças. Após a construção de uma das fitas de
DNA, os alunos deverão montar a cadeia complementar
antiparalela respeitando o pareamento entre as bases (Figura 07-B). Cada grupo formará moléculas de DNA com
sequências nucleotídicas diferentes, gerando mRNA
distintos, os quais serão traduzidos em diversas cadeias
polipeptídicas para que se possa discutir a variabilidade
genética com os alunos.
Após a montagem da molécula fita dupla de DNA, a
mesma deverá ser “desnaturada” para que a fita-molde
seja utilizada para a construção do mRNA (Figura 08).
Para isso, cada grupo receberá novas peças contendo
nucleotídeos para montagem do RNA. Em seguida, o
mRNA de cada grupo será traduzido com auxílio de uma
tabela do código genético (Mori et al. 2009). Cada grupo
deverá anotar a sequência de aminoácidos gerada para
que possa ser feita uma comparação entre as cadeias polipeptídicas formadas. A partir dos resultados, o professor poderá fazer uma discussão sobre o pareamento pré-estabelecido entre as bases nitrogenadas que compõem
a molécula de DNA, sobre a transcrição de uma das fitas
de DNA para formar o RNA, sobre a tradução do mRNA
em códons para formar a cadeia polipeptídica e, ainda,
sobre a possibilidade de serem formadas diferentes moléculas de DNA com as mesmas peças e, consequentemente, diferentes cadeias polipeptídicas serem obtidas.
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Figura 01- Estrutura química de um nucleotídeo, formado por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada.
Fonte: Adaptado de Koolman & Roehm, 2005.
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Figura 02 - Pentoses componentes dos ácidos nucléicos.
Fonte: Modificado de Stryer et al., 2005.

Figura 03 - Bases nitrogenadas purinas e pirimidinas componentes dos ácidos nucléicos.
Fonte: Adaptado de Koolman & Roehm, 2005.
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Figura 04 - Fita simples de DNA formada pela ligação fosfodiéster entre nucleotídeos adjacentes.
Fonte: Stryer et al., 2005.

Figura 05 - Peças de nucleotídeos a serem utilizadas na construção dos ácidos nucléicos.
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Figura 06 - Quatro possibilidades de peças a serem confeccionadas para um único tipo de nucleotídeo.
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Figura 07 - A) Fita simples de DNA com orientação 5’ → 3’ e B) Molécula fita dupla de DNA formada por fitas
complementares e antiparalelas.
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Figura 08 - Molécula de mRNA com orientação 5’ → 3’ transcrito a partir da fita molde de DNA 3’ → 5’.
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RESUMO
O jogo da memória proposto neste trabalho representa uma forma didática para auxiliar na aprendizagem sobre as doenças genéticas causadas por mutações
no número de cromossomos do indivíduo. Este jogo da
memória é regido pelas regras tradicionais dos jogos da
memória, porém a cada jogador é permitido revelar três
peças por vez. Assim, este material poderá ser utilizado
em sala de aula para promover o prazer de aprender dos
estudantes.
Palavras-chave: jogo da memória, síndromes genéticas,
aneuploidia.
INTRODUÇÃO
Algumas mutações podem alterar o número de cromossomos dos indivíduos. Mutações que resultam em
alteração do número do conjunto total de cromossomos
do indivíduo são conhecidas como euploidias, e aquelas que resultam em alteração em um dos cromossomos
do conjunto são denominadas aneuploidias. Associadas
às aneuploidias humanas estão determinadas síndromes
que despertam a curiosidade de muitos alunos durante o
ensino da genética, como a síndrome de Down, causada
pela trissomia do cromossomo 21 (Griffiths et al., 2009).
O conhecimento sobre essa e outras síndromes aneuplóides pode ser alcançado com auxílio de atividades paradidáticas que sejam capazes de estimular o entendimento
dos alunos e promover a integração dos mesmos. Essas
atividades permitem que o aluno assimile o conteúdo teórico trabalhado em aulas expositivas com maior facilidade. Essas atividades lúdicas vêm sendo inseridas no

ambiente pedagógico como uma excelente alternativa de
exposição e fixação de um assunto. Através delas é possível desenvolver meios de atrair a atenção e despertar
a curiosidade dos alunos, além de um espírito crítico e
coletivo e, ao mesmo tempo, promover a fixação do conteúdo com maior facilidade (Justiniano et al., 2006).
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi propor um
jogo da memória para auxiliar no ensino e aprendizagem
das síndromes humanas provocadas por alterações no
número de cromossomos do indivíduo.
MATERIAL E MÉTODOS
A Para confecção do jogo foram cortadas folhas de
Etil Vinil Acetato (E.V.A.) em peças de 8 x 8 cm.
Para cada uma das síndromes trabalhadas foram
feitas três peças: uma contendo nome da síndrome,
outra contendo uma relação das características correspondentes à síndrome e, por último, uma peça
contendo a imagem de um sindrômico (Figura 01).
O professor poderá trabalhar com o número de síndromes que desejar, como por exemplo, com síndrome de Turner (45, X0), síndrome de Klinefelter (47, XXY), síndrome de Patau (47, XX ou XY,
+13), síndrome de Down (47, XX ou XY, +21) e
síndrome de Edwards (47, XX ou XY, +18).
B As peças foram embaralhadas e dispostas sobre a
mesa com a face voltada para baixo. Cada jogador,
em sua vez, terá direito de desvirar três peças com o
objetivo de encontrar a trinca correta. Caso o aluno
não descubra as três peças correspondentes a uma
única síndrome, as mesmas deverão ter a face voltada para a mesa novamente, no mesmo lugar de
origem.
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APLICAÇÕES E RESULTADOS
O jogo da memória das alterações no número cromossômico foi aplicado em um minicurso sobre genética
oferecido pelos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Unimontes aos estudantes do ensino médio da
rede pública da cidade de Montes Claros/MG. Os acadêmicos iniciaram com uma exposição teórica sobre as
mutações euplóides e aneuplóides enfatizando aquelas
capazes de alterar o número de cromossomos nos humanos provocando uma síndrome. Para uma melhor identificação das informações sobre as síndromes genéticas e
suas alterações correspondentes, os acadêmicos conduziram uma dinâmica com o jogo da memória sobre o tema
trabalhado.
A elaboração do jogo da memória foi realizada pelos
acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Unimontes em curto espaço de tempo e com uso de materiais
economicamente viáveis. Após a aula teórica, os acadêmicos conduziram uma dinâmica com o jogo da memória por eles construído (Figura 02). A dinâmica com o
jogo da memória também pode ser feita com acadêmicos
durante o ensino da disciplina genética nos cursos supe-

riores. O grau de dificuldade pode ser ampliado inserindo
uma peça com a imagem do cariótipo de um sindrômico
de cada uma das alterações genéticas.
O uso do recurso visual para a transmissão das informações propiciou maior interesse dos alunos pelo
conteúdo lecionado. Os estudantes se mostraram mais
entusiasmados a participar e interagir com os demais
colegas, bem como com os professores, e fizeram uma
melhor associação das alterações genéticas trabalhadas
às características e imagens de seus sindrômicos. Através
dos resultados da atividade proposta, pode-se concluir
que o jogo da memória foi importante para a assimilação
do tema e para estimular o interesse dos estudantes pelo
conhecimento.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GRIFFITHS, A.J., WESSLER, S.R., LEWONTIN,
R.C., CARROL, S.B. Introdução à genética. 9 ed,
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
JUSTINIANO, S.C.B., MORONI, R.B., MORONI,
F.T., SANTOS, J.M.M. Genética: revisando e fixando conceitos. Genética na Escola, n.1, v.2, p. 51-53,
2006.

21

Figura 01: Trinca de peças referentes à uma das síndromes do jogo da memória.

Figura 02: Alunos do ensino médio participando do jogo da memória.
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RESUMO
Esta atividade consiste em uma simulação da meiose, com ênfase nos seus aspectos mais relevantes relacionados à hereditariedade. Ela pode ser usada como uma
introdução ou como um exercício para destacar o paralelismo existente entre o comportamento dos cromossomos na gametogênese e o dos genes na transmissão das
características hereditárias; em suma, para compreender
as relações entre a meiose e as leis de Mendel.
O público-alvo é formado pelos alunos do ensino
médio e de cursos de graduação em Ciências Biológicas
e áreas correlatas.
OBJETIVO
Destacar os eventos da meiose mais significantes relacionados à transmissão das características hereditárias,
tais como: a) emparelhamento e segregação (separação)
dos cromossomos de origem materna e paterna que formam cada par de cromossomos homólogos; b) segregação independente dos cromossomos não homólogos; c)
paralelismo entre o comportamento dos cromossomos
na meiose e a segregação dos alelos de um mesmo gene
e daqueles de genes localizados em cromossomos não
homólogos.
JUSTIFICATIVA
A principal justificativa desta atividade baseia-se no
fato de que somente cerca de 10% dos estudantes conseguem entender que a segregação dos alelos de um mesmo
gene (1ª lei de Mendel) e a segregação independente dos
alelos que determinam características distintas (2ª lei de
Mendel) ocorrem como consequência dos genes estarem
localizados nos cromossomos e do comportamento destes,

durante a formação dos gametas (meiose). O desenvolvimento da Genética também tem permitido saber como
certas doenças são transmiti-das ao longo das gerações.
Conhecendo-se o modo de transmissão de uma patologia
hereditária é possível, por exemplo, estimar as chances de
um casal vir a ter filhos afetados. Com isso, pode-se realizar o aconselha-mento genético, ou seja, orientar casais,
alertando-os para uma gravidez de alto risco, que poderia
ser evitada. O conhecimento dos princípios da Genética
e seus eventuais benefícios e riscos são de fundamental
importância para uma participação ativa e consciente da
sociedade, como por exemplo, nas discussões sobre o uso
de ali-mentos geneticamente modificados (transgênicos),
na utilização de terapia gênica etc.
PREPARANDO A ATIVIDADE
Para que esta atividade seja bem aproveitada é interessante que ela seja feita após os alunos terem dominado os conceitos de célula, do mecanismo de multiplicação celular (mitose) e das leis de Mendel. É muito
importante que seja dada ênfase ao paralelismo entre a
segregação dos fatores mendelianos e o comportamento dos cromossomos na meiose; estas associações estão
detalhadas no ANEXO. A meiose (divisão celular que
resulta na formação dos gametas) poderá ser apre-sentada pela primeira vez durante a atividade, ou ser apenas
recapitulada. Neste caso, recomenda-se omitir as cinco
subdivisões da prófase I, que geralmente mais dificultam
do que facilitam a compreensão do processo contínuo da
divisão celular.
O número de participantes ideal é de até 40 alunos
divididos em grupos de quatro a cinco. O tempo necessário para a atividade é de cerca de 40 minutos.
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Materiais Para Cada Grupo (Figura 1)
• Uma espátula.
• Dois percevejos coloridos, marcados com a letra A e
dois, com a letra a.
• Dois percevejos coloridos, marcados com a letra B e
dois, com a letra b.
• Oito alfinetes de mapas, sendo quatro vermelhos e
quatro azuis.
• Quatro bastões de massa de modelar, de diferentes cores.
• Uma folha grande de papel (cartolina ou Kraft).

por meiose. Lembre-se de que a membrana do núcleo se desfaz quando a célula entra em divisão.
2. Inserir os percevejos marcados com as letras A e
a, representando os alelos do gene em questão, em
uma mesma posição de um par de bastões de massa de modelar. Em seguida, colocar os alfinetes de
mapa nas regiões correspondentes aos centrômeros.
3. Duplicar cada cromossomo, materno e paterno,
cortando longitudinalmente cada bastão com a espátula, e inserir o alelo correspondente nos novos
bastões (cromátides) obtidos.
4. Reunir as metades de cada bastão na região dos
centrômeros.
5. Com os bastões de massa cortados longitudinalmente
e representando os cromossomos duplicados, simular:
a) o emparelhamento dos cromossomos homólogos
b) a primeira divisão da meiose
c) a segunda divisão da meiose

Figura 1: Foto dos materiais: à esquerda, espátula, no
meio, retângulo de EVA (Etil Vinil Acetato) com oito percevejos (alelos) e oito alfinetes de mapa (centrômeros); à direita, quatro bastões de massa de modelar (cromossomos).
ATIVIDADE
A atividade consiste de simulações do processo de
meiose, executadas em duas situações:
I) meiose em células com apenas um par de cromossomos (2n = 2) e com genótipo Aa;
II) meiose em células com dois pares de cromossomos
(2n = 4) e com genótipo AaBb, sendo cada par de
alelos localizado em cromossomos não homólogos.

Atenção. Para esta simulação, e também para a próxima
(II.a, b e c), deve ser enfatizado que o material genético (DNA) duplica-se antes do processo de meiose propriamente dito, isto é, durante a intérfase precedente, e
que o emparelhamento ocorre bem no início da prófase.
Portanto, diferentemente da simulação proposta, a duplicação e o emparelhamento ocorrem antes da visualização dos cromossomos ao microscópio fotônico, ou seja,
quando eles se encontram ainda em forma de fios muito
finos denominados cromatina (que é um complexo formado por DNA e proteínas).
II.Célula com dois pares de cromossomos, heterozigótica (AaBb) para dois genes localizados em
cromossomos não homólogos
a) Representação dos cromossomos antes da duplicação do material genético
1. Utilizar quatro bastões de massa de modelar para
representar dois pares de cromossomos homólogos.
Usar cores diferentes para os cromossomos de origem paterna e materna e para os diferentes pares
de cromossomos homólogos. Reaproveitar os dois
bastões utilizados na simulação anterior.

I. Célula com um par de cromossomos e heterozigótica (Aa) para um gene

2. Afixar um alfinete em cada um dos bastões de tal
forma que eles representem um par de cromossomos metacêntricos (centrômero na região mediana
do bastão) e um par de cromossomos acrocêntricos
(centrômero próximo a uma das extremidades).

1. Desenhar um círculo na folha grande de papel, representando a membrana da célula que se dividirá

3. Aplicar os percevejos marcados com as letras A e
a nos bastões de massa que representam os cromos-

Simulação da meiose com modelos
em massa de modelar
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somos metacêntricos. Nos bastões de massa que
representam os cromossomos acrocêntricos, aplicar
os percevejos com as letras B e b.
b) Representação dos cromossomos após a duplicação do material genético
1. Simular a duplicação dos cromossomos, dividindo
longitudinalmente cada bastão com o auxílio da espátula.
2. Reunir as metades de cada bastão na região dos
centrômeros.
3. Colocar o alelo correspondente nas novas cromátides formadas.
c) Simulação do emparelhamento dos cromossomos homólogos e das divisões I e II da meiose
1. Com os bastões de massa representando os cromossomos duplicados simular:
a) o emparelhamento dos cromossomos homólogos,
sem permutação entre eles;
b) a primeira divisão (I) da meiose;
c) a segunda divisão (II) da meiose.
ENTENDENDO A ATIVIDADE
1) Na seção I.2, o que representa cada um bastões de
massa de modelar, antes e depois de dividi-los longitudinalmente? Quantas moléculas de DNA formam cada
cromossomo antes e depois da divisão? Explique.
2) Na sua simulação identifique: (a) os cromossomos
homólogos, (b) as cromátides-irmãs, (c) os cromossomos não homólogos.
3) Se o alelo presente em uma determinada cromátide
é A, na cromátide-irmã também está presente o alelo A. Explique o porquê.
4) Quantas possibilidades de posicionamento são possíveis quando dois pares de cromossomos homólogos emparelhados estão na metáfase da primeira
divisão da meiose?
5) Compare o comportamento dos cromossomos na
meiose com a segregação dos alelos: (a) na primeira
divisão meiótica, (b) na segunda divisão meiótica.
6) Quantos e quais tipos de gametas foram formados
na meiose de apenas uma célula duplo-heterozigótica (AaBb)?
7) De acordo com a lei da segregação independente
(2ª lei de Mendel), quantos e quais tipos de gametas
são produzidos por um indivíduo duplo-heterozigótico AaBb?
8) É adequado afirmar que a 1ª lei de Mendel é resultado direto da separação de um par de cromossomos

homólogos e de sua migração para células opostas
na 1ª divisão meiótica? Justifique.
9) É adequado afirmar que a 2ª lei de Mendel resulta
do comportamento independente de um determinado par de cromossomos homólogos em relação
a outro par de homólogos durante a 1ª divisão da
meiose? Justifique.
PROBLEMAS
1) O que herdamos biologicamente de nossos pais?
2) Explique como o número de cromossomos é mantido constante, ao longo das gerações, nas espécies
com reprodução sexuada.
3) A síndrome de Down é o tipo mais comum e viável
das anomalias cromossômicas humanas e ocorre em
cerca de 0,12% das crianças nascidas vivas, crianças
estas cujos pais são geralmente normais com relação
ao número de cromossomos e sem qualquer histórico da síndrome na família. A causa mais frequente
da síndrome de Down é a trissomia (três cromossomos) do cromossomo 21. Proponha uma hipótese
para explicar a possível origem desta trissomia.
4) A autofecundação é um tipo de reprodução sexuada? Justifique a sua resposta.
5) Por que a descendência originada de reprodução
sexuada é tão variada? Quais são os fatores responsáveis por esta variabilidade?
6) Imagine uma determinada espécie que tenha um
número diploide de cromossomos igual a 10. Cada
célula que se divide por meiose se transforma em
quatro gametas. Se os cinco pares de cromossomos
dessa célula forem numerados de 1 a 5, poderemos
formar, por exemplo, dois gametas que receberam
do par número 1 apenas o cromossomo de origem
paterna e dos demais pares, apenas os cromossomos
de origem materna, e outros dois gametas que ficam
com o cromossomo número 1 de origem materna e
os demais cromossomos de origem paterna. Assim,
existem muitas possibilidades de associar, por acaso,
nos gametas, um dos cromossomos de cada um dos
cinco pares de cromossomos da espécie, lembrando-se que, para cada par, um dos cromossomos tem
origem paterna e o outro, origem materna. Quantas
sequências cromossômicas (se de origem paterna
ou materna, em cada par) são possíveis, para esta
espécie com número diploide igual a 10, durante o
processo de meiose para a formação dos gametas?
7) É adequado afirmar que a 1ª e 2ª leis de Mendel resultam do comportamento dos cromossomos durante a meiose? Justifique a sua resposta.
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ANEXO
I. Informações para o Professor
I.1 - Meiose
A meiose é um tipo de divisão celular no qual uma
célula diploide dá origem a quatro células haploides
(gametas). Na intérfase que antecede a meiose todo material hereditário é duplicado; por esta razão, cada cromossomo, quando visualizado, já possui duas cromátides
(as cromátides-irmãs). No início da primeira divisão da
meiose, os cromossomos homólogos posicionam-se lado
a lado ao longo de todo o seu comprimento, ou seja,
emparelham-se e posicionam-se na placa equatorial da
célula. Em seguida, os homólogos separam-se e migram
para polos opostos, originando duas células, cada uma
delas contendo apenas um cromossomo, porém já duplicado, de cada par de homólogos. Na segunda divisão da
meiose, as cromátides-irmãs, unidas na região dos centrômeros, posicionam-se na placa equatorial da célula e,
em seguida, separam-se, migrando cada uma delas para
polos opostos, sendo então incluídas em células-filhas diferentes, de modo que, ao final da meiose, há a formação
de quatro células haploides ou gametas. A atividade II.1.
pode ser também usada para se fazer uma simulação da
mitose e para comparação dos dois tipos de divisão.
I.2 – Cromossomos e genes
Dentro de um determinado núcleo interfásico visualiza-se, em microscopia fotônica e com corantes especiais,
um material denominado cromatina que é formado por
DNA e proteínas (histonas e não histonas) e que apresenta
uma aparência filamentosa e frouxa. No início do século
passado, os pesquisadores concluíram que os filamentos
de cromatina das células em intérfase são, embora não
pareçam, entidades individualizadas. Durante a intérfase
que antecede uma divisão celular, cada um desses filamentos (uma molécula de DNA) é duplicado e, em seguida, empacotado com o auxílio de proteínas (histonas), em
estruturas compactas denominadas cromossomos, que se
tornam visíveis e individualizadas em microscopia fotônica. Assim, cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA associada a proteínas. A molécula de DNA
é uma dupla-hélice formada por duas fitas antiparalelas,
torcidas uma sobre a outra e mantidas juntas por pontes
de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas complementares. Atualmente, está muito bem estabelecido que o
DNA é o material hereditário da maioria dos seres vivos
e que contém, em sua sequência, informações que permitem a síntese de RNA e proteínas. Cada segmento necessário para a produção de uma proteína ou de um RNA
é denominado gene. Cada cromossomo é constituído por
apenas uma molécula (dupla-hélice) de DNA. Quando a

célula vai entrar em processo de multiplicação (mitose)
ou de formação de gametas (meiose) todo material hereditário (DNA) também é previamente duplicado. Esse
processo ocorre durante a intérfase, quando os cromossomos ainda não são visíveis. Como resultado dessa duplicação o número de moléculas de DNA da célula será
duplicado. A atividade II.1 pode ser usada para simular a
molécula de DNA dentro de cada cromossomo e sua respectiva duplicação, com o auxílio de dois fios elétricos,
torcidos um sobre o outro, representado a dupla hélice.
Os organismos diploides apresentam dois conjuntos de
cromossomos, um destes conjuntos foi recebido do pai,
através do gameta masculino (espermatozóide) e o outro
foi recebido da mãe, pelo óvulo. Os cromossomos que
compõem um determinado par são equivalentes e contêm
os mesmos genes que estão localizados nas mesmas posições. Devido a essas semelhanças, eles são denominados cromossomos homólogos e têm a capacidade de se
emparelhar. Assim, cada indivíduo apresenta duas cópias
de cada gene, sendo que as versões de origem materna e
paterna podem ser idênticas ou diferentes. As diferentes
versões de cada gene são denominadas alelos, e são caracterizadas por pequenas alterações na sequência de nucleotídeos do segmento de DNA que corresponde ao gene.
I.3 – Leis de Mendel
A segregação (separação) dos alelos de um gene (1ª
lei de Mendel) e a segregação independente dos alelos
que determinam características distintas (2ª lei de Mendel) ocorrem como consequência da localização dos
genes nos cromossomos, e do comportamento destes,
durante a formação dos gametas (meiose). Exemplificando, vamos considerar a meiose de um indivíduo heterozigótico, Aa, cuja mãe era homozigótica para o alelo
A (portanto AA), e o pai homozigótico para o alelo a
(portanto aa) de um determinado gene. Na separação dos
cromossomos homólogos, ao final da primeira divisão da
meiose (anáfase) os cromossomos de origem paterna e
materna se separam e migram para polos opostos da célula, um deles carregando um alelo A em cada cromátide-irmã e o outro carregando um alelo a em cada cromátide-irmã. Esta separação física dos dois cromossomos
separa também os alelos de origem materna e de origem
paterna, que ficam contidos em células diferentes. A primeira lei de Mendel ou princípio da segregação afirma
que os gametas são “puros”, ou seja, carregam somente
um dos fatores responsável por uma determinada característica. Note que a primeira Lei de Mendel é, portanto,
consequência da separação física dos cromossomos homólogos. A relação entre a primeira divisão da meiose e
a primeira lei de Mendel pode ser explorada com a atividade II.1. (Figura 2)
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Figura 2: Paralelismo entre o comportamento dos cromossomos, durante a primeira divisão da meiose, e a segregação dos fatores mendelianos. Na parte superior da figura, à esquerda, está representado um par de cromossomos já
duplicados e emparelhados, sendo que o cromossomo de cor azul escuro representa, por exemplo, o cromossomo de
origem paterna e o de cor azul clara, o cromossomo de origem materna; logo abaixo, está representada a separação
dos cromossomos homólogos e, à direita, estão representados os alelos AA e aa. Na parte inferior da figura estão representados, à esquerda, dois pares de cromossomos, ao seu lado, o posicionamento alternativo e, à direita, a respectiva
separação ao acaso dos dois pares de alelos (fatores representados por letras) (modificada de Griffiths et al. 2000).
O princípio da segregação independente ou 2ª lei
de Mendel também é uma consequência da separação,
durante a anáfase da primeira divisão da meiose, dos
cromossomos de origem paterna e materna que estavam
previamente duplicados e emparelhados na metáfase.
Para entender a relação, temos que considerar dois genes
localizados em dois pares de cromossomos, e a formação de gametas (meiose) de um heterozigoto AaBb, produzido pelo cruzamento, por exemplo, de um indivíduo
AABB com um indivíduo aabb.
Durante o emparelhamento dos cromossomos homólogos, o cromossomo (já duplicado; parte inferior da
Figura 2) contendo os alelos AA (azul-escuro) emparelha-se com o seu homólogo portador dos alelos aa (azul-claro), e o mesmo acontece com os cromossomos portadores dos alelos BB (amarelos) e bb (vermelhos). Note
que o posicionamento dos cromossomos portadores dos
alelos AA e aa é totalmente ao acaso em relação aos cromossomos portadores dos alelos BB e bb. Assim, uma
célula cujo cromossomo materno (portador dos alelos
AA) está voltado para o polo superior e o cromossomo

homólogo (paterno) portador dos alelos aa está voltado
para o polo inferior poderá ter, por exemplo, o cromossomo portador dos alelos BB voltado para o polo superior e
o portador dos alelos bb, para o polo inferior. Assim sendo, ao final da meiose desta célula teremos a formação de
apenas dois tipos de (gametas), sendo dois Ab e dois aB.
Em outra célula, durante a meiose, este posicionamento poderá ser: cromossomo portador dos alelo AA
voltado para o polo superior, o seu homólogo portador
dos alelos aa para o polo inferior, o cromossomo portador dos alelos bb voltado para o polo superior e o seu
homólogo portador dos alelos BB, para o polo inferior,
formando ao final da meiose outros dois tipos de gametas: dois gametas AB e dois gametas ab. As chances
de ocorrer um tipo de posicionamento, ou o outro, é de
50%, portanto no conjunto de células que entram em
meiose em um indivíduo AaBb haverá formação de gametas AB, Ab, aB e ab na proporção de 1:1:1:1.
A probabilidade equivalente dos quatro tipos de gametas é resultado do posicionamento independente e
aleatório dos dois pares de cromossomos durante a pri27

meira divisão da meiose. Portanto, a segunda lei de Mendel ou “princípio da segregação independente” dos genes
localizados em cromossomos não homólogos é uma consequência da localização dos genes em diferentes pares
de cromossomos (Figuras 3 e 4). Podemos inclusive fa-

zer uma previsão sobre os resultados esperados em caso
de genes localizados no mesmo cromossomo (pode-se
usar a mesma atividade para testar esta previsão, colocando os dois genes no mesmo cromossomo, para mostrar a ausência de segregação independente).

OU

Figura 3: Na casela da esquerda, estão representados dois pares de cromossomos homólogos logo após o emparelhamento, quando se inicia a separação dos homólogos (anáfase), durante a primeira divisão da meiose. O cromossomo com os alelos AA emparelha-se com o cromossomo homólogo aa, e o mesmo acontece com os cromossomos
portadores dos alelos BB e bb. Na casela da direita, está representado o posicionamento alternativo para o segundo
par de cromossomos em relação ao primeiro par, isto é, bb e BB.
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Figura 4: Na casela da esquerda, estão representados os emparelhamentos envolvendo as quatro cromátides de cada
par de cromossomos homólogos (por exemplo, A com a e A com a) e não entre apenas duas, como é representado
atualmente na maioria dos livros didáticos e nas Figuras 2 e 3 desta atividade. Na casela da direita, está representado posicionamento alternativo para o segundo par de cromossomos em relação ao primeiro par.
II) Respostas para o item “Entendendo a Atividade”
1) Cada bastão de massa de modelar representa um
cromossomo, sendo que cada cromossomo, de uma
ponta à outra, contém apenas uma molécula de
DNA. Após a duplicação, cada cromossomo passa
a ter duas cromátides idênticas (cromátides-irmãs),
sendo que cada uma delas contém apenas uma molécula de DNA.
2) Na atividade I os cromossomos que foram representados são homólogos, portanto, portadores dos
mesmos alelos do gene em questão. Após a duplicação, cada cromossomo passa a ser constituído de
duas cromátides idênticas (cromátides-irmãs), já
que uma foi copiada da outra.
3) A duplicação ocorre por um mecanismo de cópia
semiconservativa da molécula de DNA que compõe o cromossomo, portanto, se o alelo presente em
uma cromátide é A, a sua cromátide-irmã, copiada
semiconservativamente da cromátide original, terá
também o alelo A.

4) Dois posicionamentos são possíveis.
5) Na primeira divisão da meiose ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos e a sua subsequente separação e migração para polos opostos e a
inclusão de cada um deles em células diferentes. Na
segunda divisão ocorre a separação das cromátides-irmãs num processo semelhante à mitose.
6) Ao final da meiose, cada célula AaBb forma quatro
gametas, porém, só de dois tipos: por exemplo, AB,
AB, ab e ab. Uma outra célula AaBb, dependendo da posição relativa dos cromossomos portadores
dos dois genes em questão, poderá formar os outros
dois tipos de gametas possíveis, isto é, Ab, Ab, aB
e aB.
7) Considerando-se que várias células entram em
meiose na formação dos gametas de um indivíduo
AaBb, ele produzirá, no total, quatro tipos de gametas: AB, ab, Ab e aB.
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8) Sim, porque os cromossomos homólogos se separam
na primeira divisão da meiose, separando, consequentemente, os alelos do gene em células distintas, como
mostra a parte superior (segregação) da Figura 2.
9) Sim, porque os cromossomos não homólogos posicionam-se aleatoriamente na placa equatorial, resultando
na segregação independente dos genes localizados em
cromossomos não homólogos, como mostra a parte
inferior da Figura 2.
III) Respostas para os problemas:
1) Os seres vivos herdam de seus progenitores as informações que permitem produzir as características básicas de sua espécie, além das características individuais.
Essas informações estão contidas nos genes (do grego
genos = nascer; que pode ser entendido como origem),
que nos indivíduos de reprodução sexuada são transmitidos de pais para filhos pelos gametas. Lembre-se
de que os genes são segmentos de moléculas de DNA,
o principal constituinte dos cromossomos.
2) Com exceção das hemácias maduras e de algumas células do fígado, as células de todos os seres humanos
normais, inclusive as de seus progenitores, possuem 46
cromossomos. Se os gametas tivessem 46 cromossomos
como a maioria das do corpo, os indivíduos da geração
seguinte teriam 92 cromossomos em suas células, ou
seja, número de cromossomos dobraria a cada geração.
Entretanto, isso não acontece, o número de cromossomos nas células é o mesmo ao longo das gerações. Esta
constância no número de cromossomos em cada célula
e, portanto, dos genes durante as gerações, é uma consequência do processo de divisão celular conhecido como
meiose, que origina gametas, células que contêm metade do número de cromossomos característicos de cada
espécie e são denominadas haploides (simbolizadas por
n). Os cromossomos contidos em cada gameta são diferentes entre si e representam um homólogo de cada par
de cromossomos da célula diploide que lhe deu origem
(simbolizada por 2n). Eles podem ser todos de origem
paterna, ou todos de origem materna, ou qualquer alternativa possível de mistura entre os cromossomos recebidos do pai e da mãe.
3) A trissomia do cromossomo 21 pode ser causada por
um erro durante a meiose, no caso, pela não separação
(não disjunção) dos dois cromossomos 21. O processo de não disjunção pode ocorrer: a) na primeira divisão da meiose, produzindo ao final da meiose dois
gametas com dois cromossomos 21 e dois gametas
sem cromossomo 21; ou b) na segunda divisão da
meiose produzindo dois gametas com um cromosso-

mo 21, um gameta com dois cromossomos 21 e um
gameta sem o cromossomo 21. Estes eventos de não
disjunção podem ocorrer nas meioses de qualquer
um dos parentais, mas é mais frequente nas das mulheres, e, além disso, a frequência de não disjunção
aumenta com a idade materna. A fecundação de um
óvulo contendo um total de 24 cromossomos, sendo
um de cada tipo, além de um cromossomo 21 extra,
por um espermatozoide portador de 23 cromossomos
(um de cada tipo) formará um embrião com um total
de 47 cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos
homólogos e três cromossomos 21. Este tipo de situação pode ser simulado usando-se uma atividade
semelhante à apresentada.
4) Sim, pois ocorre a fusão (fecundação) de dois game
tas, sendo que ambos são provenientes do mesmo indivíduo.
5) A importância da reprodução sexuada consiste na
produção de indivíduos com características diferentes uns dos outros e também diferentes de seus pais.
A mistura do material hereditário de dois indivíduos
permitirá o aparecimento de uma descendência variada sob o ponto de vista genético. Esta mistura pode
ocorrer durante a formação dos gametas e/ou durante
a fertilização. Como já citado, no caso dos indivíduos
AaBb, em que os dois pares de genes estavam localizados em cromossomos distintos, há duas possibilidades de posicionamento na metáfase I e na anáfase
I (Figs. 2 [parte inferior], 3 e 4), com a formação de
4 tipos (22) de gametas: AB, Ab, aB, ab. A possibilidade de formação de diferentes tipos de gametas
(por recombinação intercromossômica, que resulta
da migração aleatória dos cromossomos de origens
paterna e materna para os polos da célula durante a
anáfase da meiose) aumenta proporcionalmente ao
número de cromossomos. Por exemplo, nos humanos
em que existem 23 pares de cromossomos haverá a
possibilidade da formação de 223 tipos de espermatozoides e igual número de tipos de óvulos. O total
de possibilidades de formação de diferentes embriões
será de 223 x 223, ou seja, a possibilidade de ocorrer
a mesma associação de cromossomos de origem materna e paterna em embriões originários de diferentes eventos de fecundação é quase impossível. Além
desta recombinação intercromossômica (entre todos
os cromossomos de origem paterna e materna) pode
ocorrer também a recombinação intracromossômica, ou seja, aquela resultante da permutação (troca) de
segmentos dos cromossomos homólogos de cada par
durante o emparelhamento destes na meiose.
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6) Como o número diploide de cromossomos é igual
a 10, ou seja, cinco pares de cromossomos homólogos, significa que durante a primeira divisão da
meiose haverá o emparelhamento dos homólogos
em cada um dos cinco pares de cromossomos, e
como o posicionamento, e o subsequente deslocamento de um dos homólogos de um determinado
par em direção aos polos da célula, é totalmente independente em relação ao posicionamento e
deslocamento dos homólogos dos demais pares de
cromossomos, haverá 25 associações possíveis de
cromossomos de origem paterna e materna durante
a formação dos gametas, isto é, 32 possibilidades.
7) As leis de Mendel são consequência dos processos
de meiose que ocorrem nos organismos diploides
e com reprodução sexuada, e podem ser expressas
como:
- na meiose, os dois alelos de cada gene separam-se e se distribuem igualmente nos produtos da
meiose, ou seja, nos gametas;
- na meiose os alelos de origem paterna e materna
de um determinado gene separam-se independentemente dos alelos de outros genes localizados em cromossomos não homólogos.
Isto implica que os cromossomos contêm genes e
que os cromossomos não homólogos separam-se independentemente na meiose.
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INTRODUÇÃO
A falta de compreensão da relação do processo da
meiose com a transmissão das características hereditárias, reprodução sexual, formação dos gametas e geração
da diversidade vem sendo apontada como um dos fatores
principais na dificuldade de ensino e aprendizagem da
genética. A partir da investigação didática da genética,
para a educação secundária e a universitária, alternativas metodológicas que podem auxiliar na aprendizagem
significativa deste tema vêm sendo propostas (Bugallo
Rodriguez, 1995; Banet e Ayuso, 1998; Griffiths e Mayer-Smith, 2000; Ayuso e Banet, 2002; Goldbach e Macedo, 2008; Ferreira 2008).
Ao longo das nossas experiências com estudantes, e
até mesmo com professores de ensino médio e fundamental, notamos a carência de percepção da extensão da
variabilidade genética resultante da meiose. As ideias
mais frequentes são generalistas e de senso comum, envolvendo principalmente a redução e mistura do material
genético de forma vaga e mecânica, sendo que em raras
exceções, associam a variabilidade à meiose. Ainda, a
recombinação por vezes é definida como mistura e está
associada à fecundação (Klautau-Guimarães et al., 2009,
2010; Resende e Klautau-Guimaraes, 2010).
A ideia principal que devemos deixar clara para os
estudantes é apresentada por Futuyma, 2002: a variação
nas características dos organismos de uma população
surge por meio de mutação aleatória nos genes que afetam essas características; as formas variantes de um gene
surgidas por mutação são chamadas de alelos; a varia-

ção genética é aumentada pela recombinação durante a
reprodução sexuada, que resulta em novas combinações
de genes; a existência da variação genética e o contínuo
aparecimento de novas variações por mutação e recombinação, permitem o estudo de grande número de processos evolutivos.
Nesse contexto é importante enfatizar as consequências do processo da meiose, como suporte para a
compreensão da diversidade genética, principalmente as
combinações intracromossômica e intercromossômica.
Pierce (2003) esclarece de maneira didática esses dois
processos: o primeiro, o crossing-over, mistura alelos de
genes situados no mesmo cromossomo, levando a novas combinações que resultam em cromátides irmãs não
idênticas; o segundo, é a distribuição independente dos
cromossomos paternos e maternos, que misturam alelos
de diferentes cromossomos em novas combinações.
OBJETIVO
Este trabalho apresenta uma estratégia que visa facilitar o aprendizado da dinâmica do material genético
ao longo do ciclo celular e dos processos da divisão celular como: variação na ploidia, no conteúdo de DNA e
na estrutura dos cromossomos. E, também, apresenta de
maneira concreta, um exemplo da combinação do material genético no processo meiótico e de seus produtos,
utilizando características fenotípicas humanas conhecidas pelos estudantes.
Esta estratégia poderá ser utilizada como uma atividade complementar ao ensino tradicional, tanto do ensino médio como universitário, visando a estimulação
do raciocínio, o estabelecimento de conexões entre a
atividade desenvolvida e os conhecimentos conceituais
aplicados.
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METODOLOGIA

Dinâmica de Aplicação

Material

Sugere-se trabalhar com grupos de três ou quatro estudantes. A dinâmica é composta de três fases: 1- dinâmica do material genético na reprodução celular; 2- entendendo a combinação intercromossômica; 3- entendendo
a combinação intracromossômica. Essas fases podem ser
aplicadas em sequência ou em diferentes dias. Espera-se que em cada uma dessas etapas surjam dúvidas, que
deverão ser sanadas, prioritariamente com a consulta de
livros-texto ou outro material didático disponível e com
o estímulo do debate no grupo.

• 1 jogo de dominó como descrito em Klautau-Guimarães et al. (2008);
• Conjunto de etiquetas representando os diferentes
alelos dos genes das características utilizadas.
Procedimento de montagem
O professor pode ter o material já confeccionado
ou produzir o material com os alunos de forma a ampliar
o engajamento e a motivação com a atividade. Outra sugestão é que o conteúdo seja apresentado em aula teórica em momento anterior à atividade. De acordo com
a metodologia previamente descrita, o recurso didático
utilizado consiste em um jogo de dominós com 28 peças, sendo que cada uma simula uma das cromátides dos
cromossomos que compõe o material genético de um
genoma nuclear com 2n= 14 cromossomos (7 cromossomos de cor azul – simbolizando origem paterna -e 7 cromossomos de cor vermelha – simbolizando origem materna). Para facilitar a atividade, o modelo apresenta os
cromossomos em sua forma condensada, encontrada na
fase de metáfase dos processos de divisão celular. Esse
é um aspecto que deve ser deixado claro aos estudantes.
A dinâmica sugerida neste trabalho utiliza parte desse
material, simulando a organização do material genético
de organismos com ploidias menores, para adequar ao
tempo disponível da aula e diminuir a complexidade de
manipulação dos dominós.
Na outra face de cada peça do dominó, representam-se, com as etiquetas, os alelos de cada lócus gênico selecionado (Figura 1), sendo que utiliza-se um dominó
para cada um dos alelos de cada lócus. Considerando
quatro lóci, por exemplo, grupo sanguíneo ABO (alelos
Ia, Ib e i), grupo sanguíneo Rh (alelos D e d), sensibilidade ao PTC (alelos F e f) e variantes da Hemoglobina
(alelos A, S e C) que são as características humanas sugeridas neste trabalho, monta-se um par de cromossomos homólogos com os loci organizados de maneira
linear (Figura 2). Antes do início da atividade sugere-se
a revisão do modo de herança das mesmas, enfatizando
que esses genes não estão de fato no mesmo cromossomo na espécie humana.

As atividades propostas sugerem, no final de cada
etapa, a organização dos resultados em forma de tabelas,
cujos dados completos estão apresentados na secção de
Resultados.
1ª Fase: Dinâmica do material genético
na reprodução celular
Na primeira etapa o material é utilizado com a face
dos dominós que contêm os desenhos dos cromossomos
e suas cromátides. Solicita-se aos estudantes que seja
estabelecida a estrutura do genoma de um organismo
hipotético 2n=6, visando a representação de como o material genético se apresenta antes e depois da replicação
do DNA (Figura 3). O ponto principal a ser esclarecido
é que a duplicação do material genético altera a estrutura
e a quantidade de DNA, mas não o número dos cromossomos.
A seguir, solicita-se para que sejam representados,
com os dominós, os cromossomos na metáfase da mitose, na metáfase I e na metáfase II da meiose (Figura 4).
Discutir com os estudantes as principais diferenças do
comportamento do material genético nessas três situações, associando-as ao objetivo final de cada processo
de divisão celular. Com esta atividade, visa-se levar os
estudantes a fazer as relações corretas entre os termos:
genomas, ploidias, cromossomos, cromátides, molécula
de DNA dentre outros. Para fixar os conhecimentos adquiridos, completar a Tabela 1, informando qual o número de cromossomos, número de moléculas de DNA e
quantidade de DNA detectados em um organismo com
2n=6 cromossomos, em diferentes estágios da mitose,
meiose, espermatogênese ou ovulogênese. O Quadro de
Apoio (Anexo 1) apresenta informações ao professor.
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Tabela 1: Número de cromossomos, número de moléculas de DNA, e quantidade de DNA detectados em células de
um organismo com 2n=6 cromossomos, em diferentes estágios da mitose, meiose, espermatogênese ou ovulogênese.
Estágio
G1
G2
Metáfase da mitose
Final da mitose
Metáfase I da meiose
Metáfase II da meiose
Espermatozoide
Ovogônia

No cromossomos

2ª Fase: Entendendo a combinação
intercromossômica
Para esta atividade trabalha-se também com a face
dos dominós que representa os cromossomos. O objetivo é entender a formação dos gametas observando e
analisando a distribuição independente, sem considerar
a ocorrência do crossing-over, enfatizando a comparação
dos produtos iguais e diferentes aos parentais.
Solicita-se, inicialmente, a simulação de um genoma 2n=2 (um par de homólogos) e questiona-se sobre
quantos e quais os tipos de gametas possíveis de se obter.
A dinâmica consiste em simular a meiose nesse genoma
movendo as peças dos dominós, pois isso facilita a vi-

No moléculas DNA

Quantidade DNA

sualização. A seguir, repetir a atividade com um genoma
2n=4. Lembrar que, para a avaliação de todos os gametas possíveis, devemos considerar a ocorrência de várias
meioses. Nesta atividade a unidade de combinação é o
cromossomo.
A Tabela 2 organiza os dados de genomas com
diferentes ploidias, a ocorrência de variação no número de pares de cromossomos homólogos e diferenças dos gametas formados. Esses dados devem
auxiliar o professor na discussão da importância da
combinação intercromossômica na diversidade dos
produtos, estimulando os estudantes a completar e
fazer uma síntese.

Tabela 2: Variabilidade genética com a combinação intercromossômica e a ploidia do genoma.
Ploidia (2n)

No de par de homólogos

No de gametas

Parentais

Gametas
Recombinantes

2n
2
4
6
8
46

3ª Fase: Entendendo a combinação
intracromossômica
Considera-se nesta atividade um “cromossomo hipotético” com os 4 loci lineares das características sugeridas, que não refletem a localização real desses genes no
genoma humano.
Para se familiarizar com o material, os estudantes
podem inicialmente montar pares de homólogos com
diferentes genótipos, aproveitando a oportunidade
para a revisão da ocorrência dos alelos nos cromosso-

mos homólogos, paterno e materno, e não em cromátides irmãs.
Nesta fase analisam-se os produtos da meiose de 2
indivíduos (indivíduo 1 e indivíduo 2), com genótipos
diferentes para as características em questão, envolvendo somente a combinação intracromossômica. Nesta atividade, a unidade de combinação é o locus. Considera-se
que o crossing-over ocorra nas duas cromátides internas
e que a distância entre os loci seja grande o suficiente
para não inibir a combinação, ou seja, consideram-se todas as possíveis combinações entre os 4 loci.
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Montar o par de cromossomos homólogos na fase de
metáfase I da meiose, com seus respectivos loci e alelos do indivíduo 1, que apresenta os seguintes fenótipos:
grupo sanguíneo B, Rh negativo, sensibilidade ao PTC
e anemia, com homozigose para todos os loci. Ordenar
os loci no cromossomo, de acordo com a sequência da

apresentação dos fenótipos (Figura 2). A seguir, simular
a meiose considerando as 4 situações possíveis: a) não
ocorrência de crossing-over (CO); b) ocorrência de 1
CO; c) ocorrência de 2 CO e d) ocorrência de 3 CO. Para
a melhor visualização dos resultados anotar os conjuntos
de alelos dos gametas resultantes na Tabela 3.

Tabela 3. Conjuntos de alelos dos gametas do indivíduo 1.
Indivíduo 1 (homozigoto)
IB IB/FF/dd/SS

Conjunto de alelos dos gametas
Parentais
Recombinantes

Sem crossing
Com 1 crossing
ABO/Rh
Rh/F
F/Hb
Com 2 crossing
ABO/Rh e Rh/F
ABO/Rh e F/Hb
Rh/F e F/Rh
Com 3 crossing
ABO/Rh e Rh/F e F/Hb
Total dos conjuntos de alelos dos gametas

A seguir, montar um par de cromossomos homólogos
para o indivíduo 2, com seus respectivos loci e alelos,
que apresenta os seguintes fenótipos: grupo sanguíneo
A, Rh positivo, insensibilidade ao PTC e normal para
anemia, com heterozigose para todos os loci.

Ordenar os loci no cromossomo de acordo com a sequência da apresentação dos fenótipos (Figura 5). Analisar os gametas produzidos com os mesmos procedimentos do indivíduo 1 e os apresente na Tabela 4.

Tabela 4: Conjuntos de alelos dos gametas do indivíduo 2.
Indivíduo 2 (heterozigoto)
IA i/Dd/Ff/AS

Conjunto de alelos dos gametas
Parentais
Recombinantes

Sem crossing
Com 1 crossing
ABO/Rh
Rh/F
F/Hb
Com 2 crossing
ABO/Rh e Rh/F
ABO/Rh e F/Hb
Rh/F e F/Rh
Com 3 crossing
ABO/Rh e Rh/F e F/Hb
Total dos conjuntos de alelos dos gametas
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Para a discussão dos pontos principais sobre a variação dos gametas produzidos pelos 2 indivíduos, considerando todas as possíveis combinações entre os 4 loci,
lembrar que:

como um recurso promotor de uma aprendizagem mais
ativa e significativa, permitindo aos estudantes questionar e construir o seu conhecimento de uma forma prática
e dinâmica.

• apresentam-se aqui os 2 casos extremos de variação: ausência de variação e presença de variação
em todos os loci;

É interessante avaliar as respostas dos estudantes antes e após essas atividades. Sugere-se utilizar as seguintes perguntas:

• na ausência de variação nos loci, a combinação não
produz gametas diferentes aos parentais (caso do
indivíduo 1);

a) a informação genética que você recebe é a mesma
que você transmite aos seus descendentes?

• na presença de variação, cada meiose apresenta
a proporção de gametas com conjuntos de
alelos 2 Parentais : 2 Recombinantes, onde os recombinantes são todos diferentes entre si;
• no caso do indivíduo 2, onde cada locus tem 2 alelos diferentes, o números de gametas esperados será
de 16 gametas, sendo 2 parentais e 14 recombinantes;
• é possível obter a estimativa de variação dos gametas em indivíduos que apresentam alguns loci em
homozigose e outros em heterozigose, (2n, n= números de loci heterozigotos);
Assim, a relação de gametas com conjuntos de alelos
parentais/genótipos recombinantes depende: 1) da variação dentro de cada locus; 2) do número de genes analisados em cada cromossomo; 3) das possíveis ocorrências
de CO entre os genes.
Um fato importante a ser revisado é o evento da ligação e sua relação com a recombinação. Se considerarmos que esses loci estão intimamente ligados, não
havendo possibilidade de recombinação entre eles, a variação nos conjuntos de alelos dos gametas será menor,
que está representado na Tabela 4, quando considera-se a
não ocorrência de CO. Outras variações poderão ocorrer
dependendo da distância estabelecida entre os loci e da
ocorrência de CO, que pode inibir outro evento de recombinação em região próxima. Consultar informações
específicas em Griffiths et al. (2008).
Considerações finais
Alguns aspectos importantes podem ser observados
em aulas ministradas com as atividades acima propostas: a boa aceitação e interesse geral; participação ativa
na manipulação do jogo e na resolução dos problemas
propostos; identificação de dúvidas de conceitos de genética comuns à maioria dos estudantes e a existência
de diferentes níveis de conhecimento sobre o assunto.
Todos estes dados permitem considerar estas atividades

b) se os filhos recebem informação genética de cada
um de seus progenitores, por que 2 irmãos não são
idênticos?
A importância do entendimento desses processos no
contexto social vem de pesquisas atuais sobre a recombinação meiótica em humanos. Elas demonstram uma
grande variação natural na sua frequência, tanto entre
os indivíduos como também ao longo do genoma de um
mesmo indivíduo. A frequência de recombinação é maior
nas meioses femininas do que nas masculinas. Além disso, existem importantes implicações clínicas nos efeitos
da recombinação meiótica e formação de gametas aneuplóides (Lamb et al. 2005 ; Cheung et al., 2007).
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Figura 1: Material que representa os alelos de cada locus gênico.
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Figura 2: Representação de um par de cromossomos homólogos com quatro loci, organizados de maneira linear,
referente à sugestão utilizada de atividade com o indivíduo 1.

Figura 3: Genoma de um organismo hipotético 2n=6 representando o material genético antes e depois da replicação. O genoma está representado com um par de cromossomos homólogos: metacêntrico grande; acrocêntrico
grande e submetacêntrico pequeno.
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Figura 4: Representação dos cromossomos do organismo 2n=6 na metáfase da mitose, na metáfase I da meiose e
na metáfase II da meiose.

Figura 5: Representação de um par de cromossomos homólogos, com todos os loci em heterozigose, referente à
sugestão utilizada de atividade com o indivíduo 2.
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QUADRO DE APOIO
Conteúdo de DNA cromossômico humano durante o ciclo celular (figura adaptada de Strachan e Read, 2004 e
texto de Pierce, 2003).

RESPOSTAS
Tabela 1: Número de cromossomos, número de moléculas de DNA, e quantidade de DNA detectados em células de
um organismo com 2n=6 cromossomos, em diferentes estágios da mitose, meiose, espermatogênese ou ovulogênese.
Estágio
G1
G2
Metáfase da mitose
Final da mitose
Metáfase I da meiose
Metáfase II da meiose
Espermatozoide
Ovogônia

No cromossomos
6
6
6
6
6
3
3
6

No moléculas DNA
6
12
12
6
12
6
3
12

Quantidade DNA
2c
4c
4c
2c
4c
2c
1c
4c

39

Tabela 2: Variabilidade genética com a combinação intercromossômica e a ploidia.
Ploidia (2n)

No de par de homólogos

No de gametas

n
1
2
3
4
23

2n
2
4
8
16
223

2n
2
4
6
8
46

Parentais
2
2
2
2
2
2

Gametas
Recombinantes
2n - 2
0
2
6
14
23
2 -2

Tabela 3. Conjuntos de alelos dos gametas do indivíduo 1.
Indivíduo 1 (homozigoto)
IB IB/FF/dd/SS

Conjunto de alelos dos gametas
Parentais
Recombinantes

Sem crossing

IB/F/d/S

-

Com 1 crossing
ABO/Rh
Rh/F
F/Hb

IB/F/d/S
IB/F/d/S
IB/F/d/S

-

Com 2 crossing
ABO/Rh e Rh/F
ABO/Rh e F/Hb
Rh/F e F/Rh

IB/F/d/S
IB/F/d/S
IB/F/d/S

-

Com 3 crossing
ABO/Rh e Rh/F e F/Hb

IB/F/d/S

-

Total dos conjuntos de alelos dos gametas

1

-
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Tabela 4: Conjuntos de alelos dos gametas do indivíduo 2.
Indivíduo 2 (heterozigoto)
IA i/Dd/Ff/AS

Conjunto de alelos dos gametas
Parentais
Recombinantes

Sem crossing

IA/D/F/A e i/d/f/S

-

Com 1 crossing
ABO/Rh
Rh/F
F/Hb

IA/D/F/A e i/d/f/S
IA/D/F/A e i/d/f/S
IA/D/F/A e i/d/f/S

IA/d/f/S e i/D/F/A
IA/D/f/S e i/d/F/A
IA/D/F/S e i/d/f/A

Com 2 crossing
ABO/Rh e Rh/F
ABO/Rh e F/Hb
Rh/F e F/Rh

IA/D/F/A e i/d/f/S
IA/D/F/A e i/d/f/S
IA/D/F/A e i/d/f/S

IA/d/F/A e i/D/f/S
IA/d/f/A e i/D/F/S
IA/D/f/S e i/d/F/A

Com 3 crossing
ABO/Rh e Rh/F e F/Hb

IA/D/F/A e i/d/f/S

IA/d/F/S e i/D/f/A

Total dos conjuntos de alelos dos gametas

2

14
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avaliar o efeito genotóxico destes para sua utilização no
biomonitoramento com T. pallida.
MATERIAIS E MÉTODOS

INTRODUÇÃO
Os efeitos gerais da poluição na qualidade do ar, da
água e do solo, originaram-se de várias maneiras distintas, principalmente após o desenvolvimento industrial
no séc. XIX (Vianna et al.; 2008; Carneiro et al.; 2009).
Uma das formas de monitorar os efeitos prejudiciais causados pela poluição ao meio ambiente é utilizar organismos vivos (bioindicadores), os quais podem ser vegetais
ou animais, capazes de apontar/indicar de alguma forma
a presença de estresses gerados pelos poluentes ambientais (Carneiro et al., 2009).
Grupos de pesquisadores brasileiros têm utilizado a
espécie Tradescantia pallida no teste de Micronúcleo,
como ferramenta no monitoramento com pesquisas ambientais (poluição atmosférica, contaminantes químicos
na água e no solo). Quando a T. pallida é exposta a agentes mutagênicos, suas células reprodutoras apresentam
fragmentos do núcleo (micronúcleos) que se formam a
partir de quebras cromossômicas ou perda de cromossomos, refletindo danos de caráter genotóxicos (Alves et
al., 2003; Carvalho-Oliveira et al., 2005; Mielli et al.,
2009; Carneiro et al., 2009). Porém, apesar de sua relevância, não há conhecimento literário da avaliação da
genotoxicidade de um solo onde esta planta possa ser
cultivada para biomonitoramento.
Sendo assim, este estudo teve como objetivo cultivar T. pallida em três solos de diferentes composições e

Este protocolo seguiu os procedimentos técnicos e
preparo de soluções descritos por Mielli e colaboradores
(2009), Sisenando e colaboradores (2009) e Rodrigues e
colaboradores (1997).
1 - Modelo Experimental
Para o desenvolvimento experimental no estudo
com T. pallida in situ é fundamental que alguns cuidados sejam realizados para a reprodutibilidade do teste e
confiabilidade dos resultados. Desta forma, mudas de
T. pallida foram coletadas de canteiros com ausência de
fontes móveis de poluição; essas mudas foram cultivadas, cuidadas e regadas da mesma forma, os vasos permaneceram em local aberto com ausência de fontes móveis, sob as mesmas condições climáticas durante todo o
experimento.
2 - Preparo dos Vasos
a) Composição do solo Padrão conforme descrito
em Mielli et al., 2009:
• duas partes (medidas com um vaso de plástico
simples, com capacidade para 4L) de terra compostada;
• uma parte de terra especial para hortaliças;
• uma parte de vermiculita expandida;
• ¼ de parte de húmus de minhoca.
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Este solo é utilizado nos experimentos realizados
pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo - FMUSP.
b) Composição do solo Orgânico:
• compostagem produzida artesanalmente pelas
pesquisadoras, misturando camadas generosas
dos seguintes elementos para decomposição: restos de cascas de frutas, sementes de legumes, folhas secas de plantas (todos secos ao sol e cortados em pequenos pedaços, com o cuidado de não
colocar alimentos cozidos, e evitando excesso de
alimentos cítricos, para evitar o mau cheiro e o
acúmulo de insetos);
• 5 kg de terra vegetal adubada com húmus e adubos orgânicos;
• 2 kg de húmus de minhoca;
• 1 saco contendo 5 kg de preparado de esterco
de galinha, casca de arroz carbonizada, calcário,
serragem e uma camada de, aproximadamente,
2 cm de borra de café seco, com o propósito de
evitar o mau cheiro e a proliferação de insetos.
Todos os componentes descritos acima foram acondicionados no escuro, dentro de um balde de 60L com
tampa, contendo diversos e pequenos furos no fundo e
na tampa para proporcionar circulação de ar. Misturar, a
cada três dias o composto e, após uma semana, pode-se
utilizá-lo. Este tipo de solo é muito utilizado por pequenos agricultores.
c) Composição do solo Químico:

florais, por grupo experimental e armazene-as em recipientes com ótima vedação com solução Carnoy por 24
horas (Sisenando et al., 2009).
5 - Preparo e Análse das Lâminas
As lâminas deverão ser preparadas com corante Carmim Acético 2% (Sisenando et al., 2009) e então analisadas em microscópio óptico (objetiva de aumento 4x
e ocular de aumento 10x) para verificar a presença de
micronúcleo. Deverão ser analisadas de 5-10 lâminas por
grupo experimental, ou seja, no mínimo 1500 tétrades
(Rodrigues et al.,1997).
6 - Análise Estatística
Os dados obtidos nas análises das lâminas foram
avaliados utilizando-se a análise de variância (ANOVA),
para obter a média e o desvio padrão dos grupos experimentais e post-hoc de Tukey para correlação dos resultados. O programa estatístico utilizado foi o SPSS vs 13.
RESULTADOS
A análise de variância (ANOVA) realizada com os
resultados obtidos para as os grupos experimentais de solos apontou diferença significativa (p < 0,05) entre eles.
Pelo Método de Tukey, o solo Químico apresentou diferença significativa quando individualmente comparado
às amostras do solo Orgânico e Padrão, ou seja, o solo
Químico apresentou efeito genotóxico para as plantas
(Figura 1).
Frequência de Micronúcleos (%)
Teste Trad-MN

• farinha de osso;
• torta de mamona;
• calcário (CaCO3);
• terra vermelha (sem medida).
3 - Cultivo da T. Pallida
Em floreiras de plástico (44x20x10 cm) identificadas
por etiquetas (grupo experimental e início do experimento) acrescenta-se a mistura de cada solo (4Kg). Cada floreira deverá receber de 5 a 7 mudas (15 cm) de T. pallida.
4 - Coleta da T. pallida
Após cinco meses, tempo médio para o surgimento
das primeiras inflorescências, coleta-se de 5 - 10 hastes

Figura 1. Frequência de micronúcleos (%) obtidas nas
análises de Tradescantia pallida cultivada em três tipos
de solo.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Segundo Raven e seus colaboradores (2007), os
componentes químicos existentes no solo são cruciais
para o crescimento e desenvolvimento das plantas, uma
vez que, eles podem disponibilizar a elas diversos tipos
de macro e micronutrientes, que podem influenciar em
diversos fatores para a planta e isso refletirá na sua fisiologia e morfologia, entre outras coisas.
Por meio da leitura das embalagens dos produtos utilizados para o preparo das misturas dos solos utilizados
no cultivo da T. pallida, pode-se observar a disposição de
macro e micronutrientes como suplementos extras para
as plantas. Como exemplo, temos na composição do solo
Químico, a farinha de osso cuja função é a estimulação
rápida de floração. Na composição deste produto temos
o fósforo, o cálcio e o nitrogênio que podem atuar e alterar as características genéticas das plantas. Neste solo foi
observado que as plantas cresceram rapidamente, porém,
seu aspecto morfológico não se apresentava saudável
(folhas sem brilho e com coloração opaca, por exemplo).
O resultado apresentado no teste de genotoxicidade indicou também, uma maior frequência de micronúcleo para
o solo químico em relação aos solos Orgânico e Padrão,
demonstrando assim que este solo produziu efeito genotóxico para a planta.
Entretanto, não podemos afirmar que esteja na composição da farinha de osso o principal motivo para o efeito genotóxico apresentado na planta e mais futuramente
outros estudos podem ser feitos.
Nas plantas cultivadas no solo Orgânico foi possível
observar que estas se desenvolveram num intervalo de
tempo intermediário entre os solos Químico e Padrão.
Apresentaram folhas com coloração e brilho mais bonitas e saudáveis, provavelmente, por não haver suplementos adicionados à sua composição como no solo Químico e, sim, nutrientes suficientes para que a Tradescantia
obtivesse sucesso em seu desenvolvimento. Este grupo
experimental apresentou resultados semelhantes aos do
solo Padrão. Por sua vez, as plantas cultivadas no solo
Padrão demoraram mais em crescer e, apesar de serem
saudáveis e bonitas, as inflorescências (parte reprodutora da planta) apresentaram botões com crescimento mais
lento.

tintas de solos e assim verificar o efeito genotóxico produzido ou não por eles sobre a planta. O solo Padrão, que
normalmente é utilizado pelos grupos de pesquisadores
brasileiros, confirmou a sua qualidade para o cultivo da
planta, produzindo baixa frequência de micronúcleos; o
solo Orgânico, pode facilmente substituir o solo Padrão,
sendo produzido facilmente aproveitando-se de restos de
alimento e amenizando os custos de produtos para jardinagem de difícil acesso. A partir dos dados obtidos e
discutidos, conclui-se que o solo Químico foi genotóxico
para a planta, induzindo maior freqüência de micronúcleos e, portanto, não sendo adequado para o plantio da
T. pallida cujo objetivo seja biomonitoramento ambiental.
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INTRODUÇÃO
Os micrótomos possibilitam a obtenção de cortes finos de amostras de material biológico, incluídos ou não
em parafina, para análise ao microscópio de luz. Aparelhos de estrutura e funcionamento relativamente simples
podem ser facilmente usados com finalidades educacionais por estudantes do ensino médio, principalmente
para a preparação de material de natureza meio endurecida naturalmente, como é o caso dos tecidos vegetais.
Na área da genética, o aparelho pode ser empregado para
a obtenção de cortes de raízes de cebola (meristema apical) mostrando figuras de metáfase e de cortes de testículo de insetos (gafanhotos) para mostrar as fases da
gametogênese.
Apresentamos neste artigo orientação quanto à
construção e ao uso de um micrótomo de estrutura simples, o qual pode ser fabricado em oficinas equipadas
com uma quantidade mínima de máquinas-ferramentas
de precisão.

O custo unitário do aparelho, sem incluir gastos de
mão de obra, é inferior a R$ 100,00, em contraste com
o preço de instrumentos comerciais, da ordem de R$
2.000,00.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os micrótomos apresentados neste artigo foram
usinados em torno portátil de precisão marca Sherline
usando-se, à exceção de parafusos e porcas de aço encontrados no comércio, peças (tubos, cilindros e placas)
de alumínio. Todas as peças de alumínio, com exceção
da usada na confecção da platina (2 mm de espessura) e
da peça usada na extremidade do parafuso para deslocar
o objeto a ser seccionado (cilindro maciço de aproximadamente 10 mm de diâmetro), possuem uma espessura
de 1 mm.
A figura 1 mostra os principais componentes de um
desses micrótomos. Detalhes técnicos sobre cada um
desses constituintes são descritos em seguida.

FIGURA 1: Constituintes do micrótomo. 1 - platina, onde é apoiado o instrumento de corte; 2 - cabo, por onde o
instrumento é seguro; 3 - peça para centrar o poço 4 e o cabo 2; 4 - poço em que é colocado o material a ser seccionado; 5 a 9 - peça composta que, por meio das roscas das porcas 6 e 7, guia o parafuso (12), o qual carrega em sua
extremidade livre o êmbolo (11) que empurra o cilindro com o material a ser seccionado no poço. A peça 13 (borboleta de alumínio) é usada para girar o parafuso. A peça 10 mantém fechada a parte inferior do cabo do micrótomo.
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A platina (peça 1 da figura 1), estrutura destinada a
orientar e apoiar de maneira correta o instrumento de corte, foi confeccionada a partir de placa de alumínio com 2
mm de espessura. O diâmetro externo da platina é de 72
mm. O orifício centrado interno, com 13 mm de diâmetro, abrigará o poço (peça 4 da figura 1) onde é colocado
o material a ser seccionado com o seu suporte e possui
um diâmetro de 13 mm. A não ser que se disponha de um
torno profissional, o corte externo das platinas deverá ser
executado em oficinas de serralheria, que possuem ferramentas de corte capazes de cortar, com precisão mínima,
material metálico espesso. Caso a construção do micrótomo seja encomendada a uma oficina que disponha de
torno profissional, é interessante que a platina seja confeccionada a partir de placas de aço inoxidável de 1 a 2 mm
de espessura, com a finalidade de se evitar o seu desgaste
pela lâmina da navalha que executa os cortes histológicos.
O tubo externo (cabo) dos micrótomos (peça 2 da
figura 1), com um comprimento de 90 mm, por meio do
qual os instrumentos são seguros, foi obtido por corte
(a ângulo perfeitamente reto) de tubo de alumínio com
25 mm de diâmetro externo e 1mm de espessura. Tubos
longos com aproximadamente esse diâmetro externo e
espessura são encontrados em instrumentos de limpeza
(vassouras e rodos) que podem ser adquiridos no comércio varejista. Como mencionado acima, o corte de ambas
as extremidades do tubo deve ser realizado a ângulo perfeitamente reto, com o auxílio de guias comumente existentes em serralherias, que podem ser contratadas para a
execução desse serviço.
A peça usada como poço (peça 4 da figura 1) é um
tubo de alumínio com 13 mm de diâmetro externo, 1mm
de espessura e 30 mm de comprimento. Uma arruela de
23 mm de diâmetro externo, 1 mm de espessura e com
um orifício interno de 13 mm serve de orientação e apoio
tanto para este poço como para o cabo, quando essas peças são unidas à platina por meio de adesivo epóxi ou de
solda metálica.
A peça composta formada pelos elementos 5 a 9 da
figura 1 serve de guia para o parafuso que move a peça a
ser cortada. É composta por duas arruelas (peças 5 e 8 da
figura 1) de 23 mm de diâmetro, 1mm de espessura e com
um orifício centrado interno de 7 mm de diâmetro, às
quais são coladas ou soldadas duas porcas de aço (peças
6 e 7 da figura 1), com 20 fios/polegada (porcas de 1/4) e
espessura de 6 mm. Essas duas peças compostas são coladas ou soldadas a um tubo (peça 9 da figura 1) de alumínio (ou de cobre) de 34 mm de comprimento, 15 mm de
diâmetro externo e 1mm de espessura, da maneira como
mostrada nas figuras 1 e 2, com as porcas voltadas para o

interior do tubo. Essa peça montada é colada ou soldada à
parte interna do cabo do micrótomo e ao tubo (peça 4) em
cujo interior é deslocada a peça a ser seccionada.
Uma arruela (peça 10 da figura 1), de dimensões
idênticas às das peças 5 e 8 descritas acima, é colada ou
soldada à extremidade livre do cabo (peça 2), com a finalidade de se proteger o mecanismo interno do micrótomo.
Um parafuso de aço (peça 12 da figura 1), com
102mm de comprimento, diâmetro de 5,5 mm e rosca de
20 fios/polegada, adaptado às roscas das porcas (peças 6
e 7) do guia interno do micrótomo, é usado para deslocar, no poço do micrótomo, o material a ser seccionado.
Para facilitar a rotação do parafuso, cola-se ou solda-se
à extremidade da sua cabeça uma chapa (“borboleta”) de
alumínio (peça 13 da figura 1) de 1mm de espessura, de
dimensões 35 mm x 15 mm, com os cantos arredondados
e possuindo em seu centro geométrico um orifício de 7
mm de diâmetro.
A última peça do micrótomo é um pequeno cilindro
de alumínio (peça 11 da figura 1) de 11mm de diâmetro e
15 mm de comprimento, com uma rosca interna (20 fios/
polegada) aberta numa das extremidades para ser adaptada (rosqueada e apertada) à extremidade livre do parafuso, já perfeitamente introduzida no interior do poço do
micrótomo.
Uma volta completa do parafuso (de 20 fios/polegada) desloca verticalmente o objeto a ser seccionado
1/20 de polegada = 1,27 mm. 1/12 de volta do parafuso,
portanto, corresponde aproximadamente a um deslocamento vertical do parafuso da ordem de 0,1 mm ou 100
micrômetros. Com um treinamento adequado os usuários poderão obter cortes da ordem de 50 ou mesmo 20
micrômetros ou menos, que já permitem um exame apropriado, em condições otimizadas, de material seccionado, ao microscópio de luz.
Com exceção dos parafusos e porcas de aço, adquiridos de lojas especializadas em ferragens e ferramentas,
todas as demais peças foram compradas de lojas especializadas da rua Florêncio de Abreu (para as placas, tubos
e cilindros de metal indicamos especialmente a “Casa da
Bóia”, localizada no número 123 dessa rua), no centro da
capital paulista, da mesma maneira que o adesivo epóxi
profissional (“Araldite” de tempo de secagem 24 h) usado para unir as peças de metal.
A figura 2 abaixo, desenhada em escala, mostra a posição, em corte longitudinal, de todas as peças mostradas
na figura 1 e descritas nos parágrafos anteriores. Os pontos de aplicação de cola ou solda para unir os componentes metálicos são mostrados em vermelho.
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É importante salientar que, obviamente, pequenas
variações das medidas das peças mostradas nas figuras
1, 2 e 3 são permitidas, uma vez que a finalidade do apa-

relho é deslocar com um mínimo de folga a peça a ser
seccionada, colocada no poço situado no centro da platina do micrótomo.

FIGURA 2: Vista lateral externa e corte longitudinal do micrótomo, mostrando seus componentes, em escala indicada pelo segmento de linha de 2 cm na parte inferior direita do desenho. As peças do micrótomo, numeradas de
acordo com a identificação mostrada na figura 1, são coladas ou soldadas nos lugares indicados em cor vermelha.
A peça 11 (êmbolo), atarrachada firmemente à extremidade livre do parafuso, impede que o parafuso seja destacado
do aparelho.
A figura 3 mostra uma fotografia de todas as peças
usadas no micrótomo, além de um aparelho montado (à
direita) e do cortador e extrator (à esquerda) usados para

a obtenção de cilindros de material sólido que servirão
de suporte ao material biológico a ser seccionado e descritos mais abaixo.

FIGURA 3: Peças do micrótomo (numeradas como nas figuras 1 e 2 e na descrição apresentada no texto). São
mostrados ainda à esquerda o cortador de suportes e seu extrator correspondente, e à direita um aparelho completamente montado.
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USO DO MICRÓTOMO
Uma descrição detalhada de todo o procedimento,
incluindo o preparo das peças a serem seccionadas, é encontrado no artigo (a ser submetido brevemente à revista
Genética na Escola) “Prática: Cortes a mão livre executados com o micrótomo de mão”, da autoria de Gisele
Costa, Tássia Cristina dos Santos e Veronica Angyalossy,

do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, bem como nos guias
de aula prática que acompanham o aparelho, seus acessórios e o material correspondente ao preparo das lâminas para observação ao microscópio de luz. A fotografia
abaixo (figura 4) mostra o aparelho montado e seguro em
posição pela mão esquerda (de um usuário dextrômano).

FIGURA 4: O micrótomo em posição de uso, seguro no cabo pela mão esquerda do usuário.

O objeto a ser seccionado deve ser colocado na cavidade central da platina, incluído em parafina (no caso de
tecidos animais) ou (no caso de estruturas vegetais como
folhas, caules e raízes) em cilindros de cortiça obtidos a
partir de rolhas ou de tecido vegetal mais ou menos rígido (como os de cenouras). Os cilindros de tecido vegetal

mais ou menos rígido são obtidos por meio de cortadores
com extremidade em bisel e também usinados em alumínio, fornecidos juntamente com o micrótomo.
A figura 5 mostra a estrutura dos cortadores e a obtenção dos cilindros; as peças a serem seccionadas são
inseridas entre as duas metades do cilindro.
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FIGURA 5: Na parte de cima do desenho, esquemas mostrando (da esquerda para a direita) (a) o extrator, (b) o tubo
cortador e (c) o tubo cortador com o extrator em seu interior, em vista externa e (d) em corte longitudinal. A parte de
baixo do desenho mostra a obtenção de um cilindro de tecido (f) de cenoura a partir de um pedaço do vegetal com cerca
de 1 cm de espessura (e). A peça a ser seccionada pelo micrótomo (folha, caule ou raiz) será inserida entre as duas metades do cilindro, previamente separadas (g) por meio de uma lâmina afiada ou qualquer outro instrumento cortante.

As dimensões do tubo cortador (vazador) de alumínio
são 58 mm (comprimento), 13 mm (diâmetro externo) e
1mm de espessura. Uma das extremidades do tubo é afunilada como mostrado na figura 4, com a finalidade de
apresentar uma extremidade de corte com espessura minimizada. O afunilamento em bisel é obtido torneando-se
a peça com a ferramenta de corte do torno avançando de
maneira inclinada em relação ao eixo de rotação da peça
(ou, alternativamente, avançando-se a ferramenta de maneira normal e inclinando-se o eixo de rotação do motor
que gira a peça que está sendo trabalhada). O extrator
é um cilindro sólido de alumínio com 60 mm de comprimento e 10mm de diâmetro; um anel com 12 mm de
diâmetro externo, 10mm de diâmetro interno e 2 mm de
espessura, colado ou soldado numa das extremidades do
cilindro extrator faz com que este, introduzido no cortador, atinja exatamente o final da extremidade afunilada.

Obviamente as peças a serem usadas como suporte
do material a ser seccionado podem ser obtidas manualmente, por meio de uma lâmina afiada. O importante é
que o suporte mais a peça a ser seccionada fiquem incluídas no poço do micrótomo sem folgas, com a finalidade
de se conseguirem cortes de boa qualidade.
A seção da peça incluída em parafina, cortiça ou tecido vegetal mais ou menos rígido (cenoura), devidamente
já enclausurada no poço do micrótomo, com um mínimo
de folga lateral, é realizada por uma metade de lâmina
de barbear montada em um suporte apropriado (navalha
com lâmina descartável), mostrado na figura 6 abaixo,
usada nos salões de barbearia, de marca “Bonenberger”,
e adquirida em lojas comerciais especializadas em material de cutelaria ou de barbearia). O preço unitário desses
suportes é da ordem de R$ 20,00.
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FIGURA 6: Suporte tipo navalha (porta-lâminas descartáveis) usado para fazer os cortes de tecido.
A figura 7 mostra a execução de uma seção de amostra (folha de planta) incluída no cilindro (suporte) de cenoura.

FIGURA 7: Obtenção de um corte transversal de uma folha de planta incluída num cilindro de cenoura, mostrando
a maneira correta de manusear o micrótomo e a navalha. Como se pode notar na fotografia acima, a lâmina que executa o corte desliza em posição quase horizontal, totalmente encostada na superfície da platina, devendo-se tomar
especial cuidado para evitar que a lâmina (de aço) risque a platina (de alumínio).
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Os estojos (acessórios opcionais que no entanto são
importantes para proteger os instrumento e garantir-lhes
uma vida útil longa) em que são guardados os micrótomos e alguns de seus acessórios podem ser feitos de

madeira ou plástico, encomendados de firmas especializadas. Os por nós utilizados (figura 8) saíram na base de
R$ 150,00 a unidade.

FIGURA 8: Estojo para acomodar o micrótomo, o conjunto cortador-extrator e duas caixas de lâminas de barbear.

AGRADECIMENTOS
Agradeço às sugestões, correções e comentários da
Dra. Eliana M. B. Dessen (Departamento de Genética e
Biologia Evolutiva e Centro de Estudos do Genoma Hu-

mano, IB USP), da Dra. Veronica Angyalossy (Departamento de Botânica, IB USP) e dos demais colegas que
acompanharam a construção do aparelho e a confecção
do presente artigo. Agradeço às Srtas. Maraísa de Castro
Sebastião e Magnólia Pretell Bocángel pelas fotografias.

52

ISSN 1980-3540

06.01, 53-56 (2011)
www.sbg.org.br

GENES, GENOMAS, RNAS NÃO-CODIFICADORES
E A COMPLEXIDADE BIOLÓGICA
Francis de Morais Franco Nunes
Pesquisador associado ao Laboratório de Biologia do Desenvolvimento de Abelhas, Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto
E-mail: francis@rge.fmrp.usp.br

O Projeto Genoma Humano iniciou-se em 1990,
quando se estimava que o nosso material genético possuísse cerca de 100 mil genes. Em 2001 foram publicados dois artigos que apresentaram o primeiro esboço
referente ao sequenciamento de quase todo o genoma
humano, e tornou-se possível uma previsão mais realista
do número de genes, calculada entre 30 a 40 mil (Lander
et al., 2001; Venter et al., 2001). Dez anos se passaram
e muitas pesquisas sobre o tema foram realizadas nesse
período. Revisamos informações da literatura científica
e de bancos de dados, e encontramos que o número mais
aceito atualmente corresponde a 22.333 genes humanos
(Pertea e Salzberg, 2010) espalhados num universo de
3,2 bilhões de pares de bases (Lander et al., 2001; Venter
et al., 2001).
Nesta revisão, estaremos usando o termo gene* para
nos referirmos apenas às sequências de DNA que são
transcritas em moléculas de RNAs mensageiros (mRNAs) e, por consequência, traduzidas em proteínas.
Curiosamente, o verme Caenorhabditis elegans possui um genoma cerca de 30 vezes menor que o humano
(aproximadamente 100 milhões de pares de bases) e possui 19.735 genes (Chen et al. 2005). Por que organismos
com graus de complexidade tão distintos apresentam similaridade na quantidade de genes e diferença no tamanho do genoma?
Essa é uma questão de ordem evolutiva, e nos remete
a dois índices: o valor-C e o valor-G. O valor-C refere-se
à quantidade de DNA em um genoma nuclear haplóide
(Swift, 1950). Geralmente a quantidade de DNA é calculada em picogramas (pg) ou em milhões de pares de
bases (Mb). Assim, os termos “quantidade de DNA” e
“tamanho do genoma” são equivalentes e ambos refletem o valor-C de uma espécie qualquer. Para conversão,
é amplamente aceito que 1 pg ≈ 978 Mb (Dolezel et al.,

2003). Já o valor-G diz respeito ao número de genes codificadores de proteínas presentes num genoma nuclear
haplóide (Hahn e Wray, 2002).
Ambos os índices são intrigantes, pois não são coerentes com o conhecimento que temos hoje sobre a história evolutiva dos grupos de seres vivos. As contradições
provenientes do debate sobre esses índices culminaram
no estabelecimento de dois enigmas biológicos: o “paradoxo do valor-C” (Thomas, 1971) e o “paradoxo do
valor-G” (Hahn e Wray, 2002).
*Nota: Uma das razões da discrepância nas estimativas
do número de genes humanos deve-se ao uso de diferentes conceitos sobre “genes”. A problemática conceitual
interfere nas predições gênicas apenas do ponto de vista
técnico. Os métodos computacionais utilizados atualmente para predição de genes não são completamente precisos, e potenciais erros são constantemente corrigidos por
meio de validações experimentais e reanotações manuais
dos genes, um a um. Ainda que seja importante definir o
número exato de genes de uma dada espécie, os esforços
científicos têm centrado muito na evolução dos genomas e
dos organismos, e na regulação e funções gênicas. Informações evolutivas, reguladoras e funcionais servem como
parâmetros para a compreensão dos diferentes processos
de desenvolvimento orgânico e, consequentemente, graus
de complexidade biológica. Essas informações vão desde
a organização genômica e molecular à diversidade celular (número, formas, funções).

Tais paradoxos estão ilustrados na Figura 1, onde
se observa que os genomas de mamíferos (como o homem, camundongo, gato, cavalo e cão) são, em geral,
maiores que os de outros vertebrados (como galinha, rã
e o peixe), invertebrados (como o ouriço-do-mar, mosquito, mosca e verme), eucariotos unicelulares (levedura), plantas (arroz) e procariotos (bactéria). No entanto,
é equivocado concluir que organismos mais derivados
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possuem genomas maiores do que os organismos mais
primitivos. Basta notar que o invertebrado transmissor
da dengue, Aedes aegypti, tem o genoma ligeiramente
maior do que o da galinha (Gallus gallus), porém um
número menor de genes.

genomas extraordinariamente grandes. São os casos da
ameba Amoeba dubia, do peixe Protopterus aethiopicus, da cebola Allium cepa e do sapo Bufo bufo, os quais
possuem genomas com aproximadamente 209, 43, seis
e duas vezes o tamanho em humanos, respectivamente.

Similarmente, o potencial codificador desses genomas, indicado pelo número de genes, também não reflete
o grau de complexidade evolutiva. Na Figura 1, observamos que organismos completamente distintos como
ouriço-do-mar, peixe e arroz são os que se destacam com
relação à abundância de genes, superando todos os mamíferos ilustrados.

Alguns estudos conseguiram detectar conexões entre
o tamanho de genomas e certas características de alguns
grupos. Sabe-se que, para muitos organismos, o tamanho
do genoma correlaciona-se positivamente com o tamanho das células e negativamente com a taxa de divisão
celular (revisado por Gregory, 2002). Para exemplificar,
podemos comparar os procariotos, que possuem células
com comprimento médio entre 1-5 micrômetros e genomas compactos, com os eucariotos, que possuem células
com comprimento médio entre 5-100 micrômetros e genomas maiores. Por outro lado, os genomas menores dos
procariotos replicam-se mais rapidamente e a divisão
celular é, portanto, mais veloz que nos eucariotos. Esses
estudos com enfoque na relação do valor-C versus caracteres morfo-fisiológicos são pontuais e não se constituem
em leis biológicas.

Biologicamente, o ser humano é a espécie mais complexa vivente nos dias atuais, sobretudo pela sua extraordinária capacidade cognitiva e de comunicação. Esses
atributos são, sem dúvida, resultantes da expressão de
elementos genéticos (sendo os genes apenas um entre
vários elementos) que controlam nosso desenvolvimento, nossa fisiologia, nosso comportamento e criatividade. Cabe ressaltar que, na natureza, encontramos organismos menos complexos que o homem, e que possuem

FIGURA 1: Distribuição comparativa do tamanho dos genomas (barras vermelhas e valores no eixo vertical esquerdo) versus o número de genes (barras azuis e valores no eixo vertical direito) em diferentes organismos. Dados
compilados de informações do NCBI-GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) e literatura científica (buscas em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) referente aos genomas sequenciados de cada espécie: homem (Homo
sapiens), camundongo (Mus musculus), gato (Felis catus), cavalo (Equus caballus), cão (Canis lupus familiaris),
galinha (Gallus gallus), rã (Xenopus tropicalis), peixe (Danio rerio), ouriço-do-mar (Strongylocentrotus purpuratus),
mosquito (Aedes aegypti), mosca (Drosophila melanogaster), verme (Caenorhabditis elegans), arroz (Oryza sativa),
levedura (Saccharomyces cerevisiae) e bactéria (Escherichia coli).
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Do ponto de vista genético, existe algum parâmetro
capaz de explicar o aumento da complexidade biológica
ao longo da história evolutiva? A resposta é sim e discutiremos a seguir.
Até poucos anos atrás, as proteínas foram o centro
das atenções científicas. A relevância das proteínas se
deve aos diferentes papéis celulares que elas desempenham como atividades enzimáticas, estruturais e reguladoras. Os eventos de processamento alternativo (splicing
alternativo), por exemplo, podem gerar dois ou mais
tipos de proteínas a partir de um único mRNA. É correto dizer que o splicing alternativo aumenta o potencial
codificador nos organismos e, assim, gera complexidade. Mas, sozinho, o splicing alternativo não é capaz de
explicar toda a diversidade de vida no planeta.

A resposta à questão acima está aqui: a grande quantidade de informações de sequências genômicas disponíveis nos bancos de dados (especialmente no GenBank)
nos revela que houve uma expansão e acúmulo de DNA
não-codificador de proteínas durante o curso da evolução
das espécies. Também, descobriu-se que existe uma forte
correlação entre a complexidade biológica e o aumento
na quantidade de sequências não-codificadoras (Taft e
Mattick, 2003; Taft et al., 2007). Ao se dividir o número
de sequências não-codificadoras (nc) de um organismo
pelo seu valor-C (tg, tamanho do genoma) e, em seguida, comparar as razões nc/tg entre diferentes espécies,
observa-se uma escala de valores com coerência evolutiva. As razões nc/tg descritas por Taft e Mattick (2003)
foram capazes de discriminar diferentes grupos de seres
vivos, do mais basal ao mais derivado (Tabela1).

TABELA 1: Razões entre o número de sequências de DNA não-codificador (nc) pelo tamanho do genoma (tg). As
razões foram calculadas para diferentes grupos de seres vivos por Taft e Mattick (2003).
Grupo

Razões

Procariotos

< 0,25

Eucariotos unicelulares

entre 0,26 e 0,52

Eucariotos multicelulares

Plantas

entre 0,71 e 0,80

Invertebrados

entre 0,74 e 0,93

Vertebrados

entre 0,89 e 0,98

Hoje sabemos que a informação genética vai muito além da transcrição de RNAs mensageiros (mRNAs),
transportadores (tRNAs) e ribossômicos (rRNAs). Esses
três tipos de RNAs são clássicos e funcionam em sintonia
para a ocorrência de síntese proteica. Nos últimos anos
tecnologias para análise de expressão gênica e sequenciamento em larga-escala foram aprimoradas (ex: tiling
arrays, next-generation RNA-Seq), as quais permitiram
uma nova compreensão sobre o potencial de transcrição
das informações genéticas em diversos genomas.
As regiões DNA não-codificadoras foram consideradas por muito tempo como “lixo genético”, dada a ausência de informação para síntese de proteínas. Em leveduras, estimou-se que 74,5% do genoma é transcrito
(excluindo-se sequências repetitivas), sendo que a maioria destes não gera proteínas (Nagalakshmi et al., 2008).
Assim, os resultados experimentais têm apontado que
regiões de DNA não-codificador em diferentes espécies
são alvos de transcrição, ou seja, produzem moléculas de
RNAs não-codificadores.

As recentes evidências científicas apontam que, juntamente com as proteínas, os RNAs não-codificadores
são capazes de coordenar o metabolismo celular e definir
os fenótipos dos organismos. A partir de 2005 tornou-se claro que os genomas de animais e plantas produzem
uma abundância de RNAs não-codificadores (revisado
por Mattick, 2009). Em humanos e outros mamíferos,
por exemplo, sabe-se que RNAs não-codificadores são
transcritos em ambas as fitas do DNA, inclusive sobrepondo regiões promotoras e de mRNAs (Carninci et al.,
2005; Kapranov et al., 2007).
Os genomas são mais dinâmicos e complexos do que
se podia imaginar, e a “soberania proteica” está em queda. Baseado no exposto, propomos um novo índice, que
chamaremos de valor-R (de RNA), relativo a todo o potencial de transcrição de diversos tipos de RNA (codificadores e não-codificadores de proteínas) de um genoma
nuclear haplóide. Já podemos também nos antecipar e
propor outro índice, o valor-N (N de networks = redes),
cujas inferências basear-se-ão no grau de interações mo55

leculares e dinamismo metabólico em diversos organismos. A expectativa é que tais índices sejam robustos o
suficiente para hierarquizar a complexidade biológica
sem que surjam novos paradoxos.

MATTICK JS. 2009. The genetic signatures of noncoding RNAs. PLoS Genetics 5(4):e1000459.
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