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Importância para a Agricultura, 
  para a Ciência dos Alimentos  

 e para a Sociedade 
 
 



Genética 
 

O que é Genética??? 
 
Genética -> palavra grega -> significa ‘gerar’ 
 
É o ramo da biologia que estuda a transferência das 
características físicas e biológicas de geração para geração.  
 
A hereditariedade é a herança genética que recebemos de 
nossos antepassados, seja ela, características físicas ou, até 
mesmo, doenças. Daí a explicação de filhos se parecerem 
com o pai, com a mãe, avô, avó, tio, tia e até parentes mais 
distantes.   

cor dos olhos: determinação genética  

http://www.suapesquisa.com/biologia


Podemos citar 3 grandes marcos da Genética: 
 
 

a) Mendel: descoberta dos genes e das regras da  
                 Herança 
 
Resposta à questão: como ocorre a herança dos caracteres?        



 
 

a) Mendel: descoberta dos genes e das regras da  
                 Herança 
 
Mendel apresenta suas idéias em 1965,  à Natural History 
Society de Brünn -> nenhuma repercussão 
 
Em 1900, 16 anos após sua morte, suas teorias foram 
Redescobertas por 3 botânicos:  Hugo de Vries, Holanda; 
Carl Correns, Alemanha; Eric Von Tschermak-Seysenegg, 
Áustria. 
 
 
O nome da ciência ‘Genética’ foi dada por William Bateson. 
      



b) Watson e Crick:  estrutura do DNA 
 
Resposta à questão: o que é um gene? 
 



b) Watson e Crick:  estrutura do DNA 
 
Em 1953,  James Watson e Francis Crick  responderam a esta 
questão..... Genes são constituídos de substâncias chamadas 
de ácidos nucléicos  

foto do DNA 
dupla hélice 



b) Watson e Crick:  estrutura do DNA 
 



c)  O projeto do Genoma Humano: sequenciamento 
      do DNA e catalogação dos genes 
 
Resposta à questão: qual a sequência de bases na 
                              molécula de DNA?? 

Sequenciador de 
DNA 



c)  O projeto do Genoma Humano: sequenciamento 
      do DNA e catalogação dos genes 
 
Resposta à questão: qual a sequência de bases na 
                              molécula de DNA?? 

O Projeto do Genoma Humano envolveu diversos 
países, e dois artigos foram publicados em 2001, 
com os dados: 
 
Genoma humano: 30.000 a 40.000 genes!!! 
 
Análises mais recentes apontam 20.000 a 25.000 
genes!! 



Genética na Medicina  
 

Síndrome de Barth 



Genética  
 

Genética Forense 
 
Um exame de DNA pode ser o único e essencial instrumento 
para o esclarecimento de um inquérito policial, pois qualquer 
material deixado no local da investigação, onde os peritos 
consigam extrair DNA, pode ser a principal prova contra o 
autor do delito.  

Ossos carbonizados  
Ossadas e dentes  
Manchas de material biológico  
Fios de cabelo, pelos e unhas  
Tecido biológico em estado de putrefação  
Saliva  
Cordão umbilical  
Líquido Seminal  
 

Materiais 
Utilizados: 



Genética  

Genética Forense 
 



Genética 
 

Genética Forense 
 

D1 e S1 -> filhos de ambos os pais (MOM e DAD) 

D2 -> filha da mãe (MOM) com um pai diferente 

S2 -> filho adotivo 

 



Genética 
 Genética Forense 

 

Vítima de abuso sexual 



Genética 

Na agricultura: 
 
-> aumento de produtividade (Kg/ha) 
 
 



Genética 

Na agricultura: 
 
-> aumento de produtividade (Kg/ha) 
 
 



Genética 

Na agricultura: 
 
-> aumento de produtividade (Kg/ha) 
 
 

A Embrapa Uva e Vinho lança em 2006 as cultivares BRS Cora 
e a BRS Violeta que apresentam elevada produtividade, alto 
teor de açúcares e intensa coloração.  



             Genética 

Porque aumentar a produtividade, e consequentemente 
a produção de alimentos? 



             Genética 

Porque aumentar a produtividade, e consequentemente 
a produção de alimentos? 



Genética 

 Crescimento da produção de alimentos: 
 

 

=> Expansão da área cultivada 

      -> pela abertura de novas fronteiras 

           agrícolas 

 

=> Aumento da produtividade 



Genética 

 => Aumento da produtividade: 

 

Via melhoramento genético 

 

 

 Via melhoramento ambiental: Solos, 

     adubação, manejo de fertilidade, irrigação, 

     entomologia, fitopatologia, sementes, etc 

 

      
 



Genética 

Na agricultura: 
 
-> frutos sem sementes 
 
 

Foto: Roberto Pedroso de Oliveira  

Tangerina da cultivar 
sem sementes 
Clemenules  produzida 
na região da 
Campanha Gaúcha. 
 



Genética 

Na agricultura e ciência dos alimentos: 
 
-> Aumento na qualidade nutricional (prot., vit., etc.) 
 
 

Foto: : Carlos Solano  

Batata-doce de polpa amarelada -> 
rica em carotenóides – precursores 
da Vitamina A 



Genética 

Na agricultura e ciência dos alimentos: 
-> Aumento na qualidade nutricional (prot., vit., etc.) 
 
 



Genética 

 
-> Importância da variabilidade genética 
 
 

Coleção mandioca da ESALQ/USP – Anhembi/SP 



Mezette (2007) 



Genética - Variabilidade 

Diversidade genética nas raças de milho – genes para cor do grão 



Genética 

 - Requeima da batatinha (Phytophtora infestans): 

1830 

Irlanda = 8 milhões de habitantes 

batata = alimento básico 

Requeima – população reduzida à metade ( 2 milhões morreram 

de fome e 2 milhões migraram para os EUA ) 

gene r  resistência à Phytophtora infestans 



Genética 
Na agricultura: 
-> Resistência a pragas e doenças 
 

Planta da direita: inoculada com Polymyxa graminis  (virus do mosaico amarelo) 

cevada 

http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/ppi/pics/Polymyxa_lifecycle.jpg


GENÉTICA 

 - Século XX: Brasil = várias doenças no arroz, feijão, milho, café, cana, etc. 

Geneticistas  =  variedades resistentes 
(evitou-se catástrofes econômicas/sociais) 



Genética 
Na agricultura 
e ciência dos 
alimentos: 
 
-> Qualidade  
     exigida pelo  
     consumidor: 

Nov/2003 



Genética 
Na zootecnia: 
 
-> Aumento na produção de ovos 



Genética 
Na zootecnia: 
-> Aumento na produção de leite 

Melhoramento para 
aumento na produção de 
leite 



          Genética 
Na conservação de plantas e animais: 

É uma espécie que se encontra em extinção na região Norte do 
Paraná e em Mato Grosso, onde está na categoria de espécie 
vulnerável, necessitando com urgência de programa de 
conservação genética. Ela encontra-se na lista das espécies para 
conservação no Brasil. 

Peroba-Rosa (Aspidosperma parvifolium) 
 



          Genética 
Plantas transgênicas: 

Feijão transgênico - Escudo contra vírus 

Feijão transgênico desenvolvido pela Embrapa é  

Imune à doença mosaico dourado  

Maria Guimarães - Edição Impressa 188 –  

Outubro 2011  

 

 Um novo feijão, indistinguível da 
variedade carioquinha, a mais plantada 
no país e, portanto, mais frequente no 
prato dos brasileiros, traz uma diferença 
nada trivial: resiste à doença conhecida 
como mosaico dourado, capaz de 
dizimar plantações inteiras.  



          Genética 



          Genética 

Plantas transgênicas: 



          Genética 
Na Ciência dos Alimentos 

Dieta do DNA é tendência entre celebridades, saiba se o método é real 
e pode funcionar para você 
Cardápio e exercícios são indicados a partir de exame que custa em 
média US$ 400 e mostra mapeamento genético do paciente. Médico e 
nutricionistas tiram dúvidas e esclarecem promessas do novo método 

http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/05/12/noticia_sa
udeplena,148581/dieta-do-dna-e-tendencia-entre-celebridades-saiba-se-o-
metodo-e-real.shtml 



          Genética 
Na Ciência dos Alimentos 

Nutrigenômica e nutrigenética: 

A nutrigenômica é a ciência que estuda a influência dos 
nutrientes na expressão dos genes e como eles regulam 
os processos biológicos.  
 
 
A nutrigenética, por sua vez, analisa o efeito da variação 
genética na interação dieta-doença, o que inclui a 
identificação e caracterização do gene relacionado e/ou 
responsável pelas diferentes respostas aos nutrientes.  



          Genética 
Na Ciência dos Alimentos 

Nutrigenômica e nutrigenética: 



          Genética 
Na Ciência dos Alimentos 

Nutrigenômica e nutrigenética: 



          Genética 
Na Ciência dos Alimentos 

Nutrigenômica e nutrigenética: 



Genética 

Genética + Ambiente => 
 
              Fenótipo 



          Genética 

Tópicos a serem abordados no curso: 
 
Genética da transmissão (genes qualitativos – leis de Mendel) 
Ligação gênica -> mapeamento 
Mutação e herança extra-citoplasmática 
Genética de populações 
Genética quantitativa 
Evolução 
Genética molecular 
  -> tecnologia do DNA recombinante 
  -> métodos de transformação -> plantas transgênicas 
  -> nutrigenética e nutrigenômica 
  -> sequenciamento e bancos de dados biológicos 
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