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ENGENHARIA GENÉTICA
 

Percurso Histórico

Engenharia genética é a modificação de seres vivos (animais, vegetais) pela
manipulação direta do DNA  (Ácido Desoxirribonucleico) que é parte integrante dos
genes e responsável pelas características hereditárias de todos os seres vivos.

É através da inserção ou deleção de fragmentos específicos de DNA que a
Engenharia Genética ou Bioengenharia, realiza suas experiências.

1869 - Descoberta do DNA pelo
bioquímico suíço Johann Friedrich
Miescher;
1953 - James Dewey Watson
(Naturalista) e Francis Harry
Compton Crick (Físico) propõem a
estrutura molecular do DNA em
dupla hélice;
1978 - Identificação do primeiro
gene humano;
1981 - Surge o primeiro rato
transgênico;
1983 - A primeira planta
transgênica foi o tabaco
(Magnoliophyta);

Desde as primeiras manipulações
genéticas, realizadas por Gregor
Mendel em 1866, quando foram
definidas as Leis das hereditariedade,
várias descobertas vem sendo
realizadas, possibilitando o avanço na
área da manipulação dos genes. 

Entre tantas descobertas já
realizadas, é possível destacar:

1987 - Surge a primeira planta
resistente a herbicidas;
1990 - Início do Projeto Genoma
Humano, com o objetivo de
mapear todo o genoma humano;
1997 - É anunciado o nascimento
de Dolly, o primeiro animal
clonado de um animal adulto.

A bioengenharia continua evoluindo e
hoje os experimentos estão baseados
na bionanotecnologia, que se baseia
no entendimento e controle da
matéria em nanoescala, em escala
atômica e molecular



ENGENHARIA GENÉTICA & BIOTECNOLOGIA
 

Aplicações: área médica e agricultura

O século XX é marcado com o desenvolvimento da Ciência nas mais diversas áreas,
inclusive promovendo a interconexão entre elas e, com isso, definindo novas
formas de manipulação do conhecimento gerado. 

Assim, a engenharia genética e a biotecnologia se projetam como a nova matriz
tecnológica da sociedade industrial.

Reprodução planejada;
Seleção de sexo;
Triagem e seleção por qualidade
dos gametas reprodutivos
masculino (espermatozoide) e
feminino (ovócito);
Selecionar embriões sem
distúrbios graves;
Reprodução sem sexo;
Diagnóstico de doenças genéticas
na vida intra uterina;
Tratamento de doenças genéticas
(câncer de mama p.ex.), através
da manipulação do DNA,
denominado de Terapia Gênica
Somática.

Na medicina, o desenvolvimento da
engenharia genética e da
biotecnologia avançou em relação a
reprodução humana, sendo
possível ter poder em relação a quase
tudo:

Na agricultura, a engenharia genética
e a biotecnologia proporcionou o
aparecimento de alimentos
transgênicos produzidos a partir da
tecnologia do DNA recombinante,
que pode ser consumido "in natura"
ou manufaturado a partir de
microrganismos (vírus, bactérias,
fungos), animais e plantas
desenvolvidos em laboratório.

A tecnologia do DNA recombinante ou
transgênicos, permite a introdução
de genes de uma espécie em outra,
como ocorre com as vacinas, p.ex.

Na agricultura há muitas vantagens,
mas há, também, questões que
merecem muita atenção, já que
plantas transgências, podem
desenvolver resistência a
agrotóxicos, exigindo, cada vez mais,
maior quantidade desses produtos
químicos.
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No Brasil e no mundo

Em todo o mundo o desenvolvimento de produtos biotecnológicos tem
demarcado a economia, a qualidade de vida e soberania de várias nações.

Cuba, apesar de todo o bloqueio econômico imposto pelos EUA, em um período de
10 anos, com a implantação do Centro de Engenharia Genética e
Biotecnologia - CIGB, se colocou para o mundo como centro de referência e
excelência em pesquisa e desenvolvimento de produtos biotecnológicos na saúde
humana, e nas áreas animal e vegetal.

Vacina para a Hepatite-B;
Streptokinase para combater o
enfarte;
Kists para o diagnóstico de várias
doenças como a AIDS, sífilis e
toxoplasmose;
Vacina para carrapatos em
bovinos (única no mundo);
Produção de plantas transgênicas
de cana-de-açúcar, batata, café e
mamão.

O CIGB já colocou à disposição de
mais de 50 países algumas centenas
de produtos biotecnológicos em
escala industrial, tais como:

O Brasil, no início dos anos 2000,
começou a investir com mais vigor no
desenvolvimento de centros
biotecnológicos, tanto na
Universidades quanto em órgãos
federais, como a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - Embrapa,
através do Centro Nacional de
Pesquisa de Recursos Genéticos e
Biotecnologia - CENARGEN, onde
desenvolve pesquisas com recursos
genéticos e biotecnologia de plantas,
animais e microrganismos, com o
objetivo de "colocar o Brasil em pé de
igualdade  com as nações mais
desenvolvidas, melhorando em
qualidade a produção de alimentos,
permitindo o desenvolvimento de
novos medicamentos, vacinas e
insumos, e trazendo melhoria na
qualidade de vida do cidadão
brasileiro" (LORENZINI, 2000).
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Quais as consequências dessa união
para a agricultura e para os seres

vivos?

Um dos argumentos usados em relação ao sucesso da
Bioengenharia/Biotecnologia relacionada a modificação genética em plantas, é a
possibilidade de plantas transgênicas não precisarem do uso de agrotóxico para o
seu desenvolvimento, contribuindo para o aumento da produtividade com
segurança para os seres humanos e menos impacto ao ambiente.

Entretanto, com o passar dos anos, o que se observa é a imposição do uso de
agrotóxicos associados às plantações transgênicas. 

Por que isso acontece? Quais as consequências?

A primeira etapa do que estamos
assistindo agora, teve início na década
de 60 do século XX, com a propalada
"Revolução Verde".

O conceito se refere ao conjunto de
mudanças técnicas na produção
agropecuária que consistiam em
mecanização do campo, utilização de
adubos químicos, inseticidas,
herbicidas e sementes
transgênicas.
 
Apesar de gerar inovações
tecnológicas, a Revolução Verde é a
grande responsável por provocar
diversos impactos
socioeconômicos e ambientais
negativos.

https://www.ecycle.com.br/elimine-as-pragas-em-sua-residencia-como-uma-formula-nao-toxica-para-evitar-sensibilidades-quimicas/
https://www.ecycle.com.br/herbicida-usado-em-soja-e-cana-de-acucar-causa-cancer-em-ratos/
https://www.ecycle.com.br/sementes-transgenicas-geram-polemica-nos-estados-unidos/
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Quais as consequências dessa união
para a agricultura e para os seres

vivos?

Em uma segunda etapa, a imposição dos países centrais sobre os países
periféricos para a adoção do mesmo padrão de cultivo em todas as regiões onde
se implantou a Revolução Verde, definiu, inclusive um novo currículo nas
Universidades em prol de um novo modelo econômico, desconsiderando a
variação das condições naturais, das necessidades e possibilidades dos
agricultores. Assim, a médio e longo prazo, essas mudanças causaram impactos
socioeconômicos e ambientais muito graves. (AZEVEDO, s/d)

Uma das promessas da revolução
verde, que seria o não uso de
agrotóxico, não se confirmou e,
hoje, todas as sementes transgênicas
necessitam de produtos químicos
para se desenvolverem

Outra falácia que ficou evidenciada,
foi a questão da fome no mundo.
Apregoava-se que que com a
revolução verde, os países pobres ou
em desenvolvimento seriam capazes
de eliminar a fome de sua população. 
 
Hoje, apesar de todo o
desenvolvimento que a
Bioengenharia e a Biotecnologia
proporcionam, a FOME IMPERA NO
MUNDO.
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O que são alimentos transgênicos e
quais os seus riscos?

Alimentos transgênicos são aqueles modificados geneticamente com a
alteração do código genético (DNA) e produzidos em laboratório por meio de
técnicas artificiais de engenharia genética, onde há troca ou inserção de genes
de outro organismo (inserção de um gene de um vírus em uma planta, por
exemplo).

Os alimentos transgênicos são identificados com a letra "T"  na embalagens de
alimentos e dos produtos alimentícios.

São protegidas por patentes, o que
significa que o agricultor que decidir
utilizá-las deverá pagar royalties
para a empresa detentora da
tecnologia;

O agricultor não pode utilizar as
sementes do plantio anterior, tem
que comprar as sementes
transgênicas a cada safra, da
empresa dona da patente;

Há risco da contaminação que
pode ocorrer por meio de insetos ou
até mesmo por meio do vento (é o
caso do milho), obrigando o
agricultor a usar agrotóxico. 

Alguns RISCOS dos transgênicos para a
produção agrícola são:
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Quais as consequências dessa união
para a agricultura e para os seres

vivos?

Outra consequência que agricultores e pesquisadores estão averiguando, é a
adaptabilidade de espécies, vegetais e animais, aos agrotóxicos usados,
produzindo um grupo de seres vivos, denominados de super-pragas.

É preciso não esquecer que, para que a revolução verde fosse imposta, era
necessário ignorar ou desqualificar os saberes tradicionais dos povos
originários (Indígenas) e das comunidades tradicionais (Quilombolas, Campesinato
etc.) sobre o trabalho com a terra e o conhecimento da biodiversidade.

Empresas como a Monsanto e a Syngenta, produzem tanto a semente
transgênica quanto o agrotóxico que são utilizados pelo agronegócio e pelos
agricultores familiares. Portanto, a lucratividade dessas empresas é gigantesca.
 

Esse monopólio é correto?  É ético perante o mundo?



Para sabermos como agir diante de uma super - praga é necessário conhece-la. 
Não é mesmo?  

A primeira coisa a ser feita é saber que uma "praga" ou super - "praga" na natureza
ou mesmo na agricultura, é a consequencia de DESEQUILÍBRIO  no ecossistema
ou ambiente, que pode ser natural ou provocado por ações humanas.

TRANSGÊNICOS 
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O que é uma super-praga?

Entretanto é a espécie Homo sapiens (humanos) que mais tem imposto a
morte e/ou desaparecimento de outras espécies animais, além dos vegetais,
com suas ações predatórias (caça e pesca sem controle), criação de
"necessidades" que aceleram o consumo e, uso desenfreado de sementes
transgênicas e agrotóxico que promovem alta lucratividade para um pequeno
número de pessoas / indústrias, e o adoecimento de milhões de pessoas,
mundo a fora. 

O desequilíbrio ecológico ocorre
quando algum elemento (animal ou
vegetal) de um ecossistema é reduzido
em quantidade, adicionado ou
subtraído. Esta mudança pode originar
reações em cadeia e repercutir
diretamente no funcionamento do
ecossistema.

As ações humanas são as principais
causas de desequilíbrio na
natureza. Porém, apesar de mais
raro, o desequilíbrio natural, pode ser
provocado por fenômenos naturais,
tais como terremoto, erupção
vulcânica etc., que podem causar a
morte ou extinção de animais ou
vegetais em uma região.
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Como agir diante das super-pragas?

A inserção de genes de resistência a agrotóxicos em certos produtos transgênicos
faz com que as pragas e as ervas-daninhas (inimigos naturais) desenvolvam a
mesma resistência, tornando-se "super-pragas" e "super-ervas".

Como exemplo da relação entre a semente transgênica e o agrotóxico, gerando
RESISTÊNCIA, tem-se "a soja Roundup Ready tem como característica resistir à
aplicação do herbicida Roundup (glifosato). Isso vai exigir a aplicação de maiores
quantidades de veneno nas plantações, com maior poluição dos rios e solos.
Haverá ainda DESEQULÍBRIOS nos ecossistemas a partir da maior resistência
desenvolvida, ao longo dos anos, pelas pragas e ervas-daninhas" (IDEC, 2021).

O manejo integrado de pragas e doenças é uma estratégia de controle
múltiplo de infestações que se fundamenta no controle ecológico e nos fatores
de mortalidade naturais procurando desenvolver táticas de controle que
interfiram minimamente com esses fatores com o objetivo de diminuir as chances
dos insetos ou doenças de se adaptarem a alguma prática defensiva em especial
(RAMOS, s/d).



Atualmente, cerca de 800 espécies de insetos e ácaros já foram declaradas
RESISTENTES a algum composto químico.

 
Quase todos os grupos de pesticidas (DDT, ciclodienos, organofosforados,

piretróides) já apresentam alguma praga resistente em lavouras e na
produção animal.
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Resistência e alteração genética

A RESISTÊNCIA é a capacidade que alguns indivíduos da população do parasita
apresentam em sobreviver a doses de inseticida que são consideradas letais à

maioria dos insetos.

Para entender como os parasitas se
tornam resistentes, e outros não, é preciso
pensar na dinâmica populacional das
pragas que atingem uma determinada
região. 

Dentre os vários parasitas que infestam um
local, uma pequena porcentagem de
indivíduos é naturalmente resistente a
determinado produto químico. Ou seja, a
resistência de pragas é um processo
natural, alguns indivíduos são suscetíveis,
outros são resistentes.

Este fenômeno é genético, ocorre por
uma alteração no DNA desses
parasitas, e eles se tornam diferentes
dos demais, o que permite que
sobrevivam ao inseticida. 

Essas diferenças estão presentes em
todas as espécies de seres vivos.

Cada indivíduo tem naturalmente
características específicas em seu
código genético.
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Manejo controlado de pragas

O manejo controlado tem como objetivo reduzir a população da praga /super-
praga de modo a permitir que seus inimigos naturais permaneçam na plantação
agindo sobre suas presas favorecendo a volta do equilíbrio natural desfeito pela
plantação de sementes transgênicas e pelo uso de agrotóxicos. 

É preciso conhecer e entendimento o sistema da plantação como um todo e o
conhecimento das interrelações ecológicas entre os insetos agressores, seus
inimigos naturais e o ambiente onde a plantação está inserida.

O acompanhamento e a pesquisa na plantação para estimar o grau de
abundância e severidade da infestação da praga, pode ser feito a partir de táticas
usuais recomendadas do Manejo Integrado de Pragas. São elas (RAMOS, s/d):

Uso de sementes crioulas, resistentes,
que tenham desenvolvido mecanismos de
defesa e se tornaram resistentes ou
tolerantes; que repelem ou se tornam
menos preferidas pelas infestações;

Controle através de práticas agrícolas -
A adoção de certas práticas agrícolas torna
o plantio menos favorável às infestações.
Exemplos incluem a rotação de culturas,
seleção de áreas de plantio, plantio de
culturas-armadilhas, e ajuste do plantio e
colheita na época menos favorável às
infestações;

Controle físico e mecânico - O uso de
barreiras físicas, como valas e coberturas
plásticas, dificulta a locomoção dos insetos
para a plantação; outras técnicas
apropriadas incluem o uso de armadilhas
plásticas, fitas adesivas, dentre outras;

Biocontrole – Ou controle biológico é o
uso de produtos químicos que ocorrem
naturalmente ou de organismos
benéficos para prevenir, reduzir ou
erradicar a infestação de pragas e
doenças nas plantações, inclusive ervas
daninhas; busca-se atrair ou introduzir na
plantação inimigos naturais da praga ou
doença; podem ser usados insetos, vírus,
protozoários, fungos ou bactérias como
predadores, parasitas, agentes
patogênicos, ou introduzir machos da
espécie daninha esterilizados. 
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