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Enquadramento Legal e Objetivo 

Este documento constitui o sumário pormenorizado da aula de 
Seminário que dará resposta ao requerido na alínea c) do artigo 5º 
do Decreto-Lei nº 239/2007 do Diário da República, 1ª série – nº 116 
de 19 de Junho de 2007, para a obtenção do grau de agregado, para 
o qual estou a requerer a prestação de provas em Genética 
Molecular Comparativa, na área de Biotecnologia subárea de 
Tecnologias Moleculares na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro.
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Sumário 
 

A autenticidade dos produtos agrícolas com denominação de origem é um problema 

atual de grande relevo, quer pelo facto dos consumidores estarem cada vez mais 

preocupados com o que comem, quer pela garantia da igualdade de oportunidades de 

negócios. Neste contexto, têm surgido, de forma crescente, um conjunto de 

regulamentos europeus para a proteção dos produtos com valor diferenciado. Em 1992, 

surgiram pela primeira vez, os regulamentos da União Europeia (EU) Nºs 2081/92 e 

2082/92, que introduziram para os produtos agrícolas e alimentação as designações de 

Indicações Geográficas Protegidas (IGP) e as Designações de Origem Protegida (DOP). 

Ambas foram, posteriormente, substituídas pelos Regulamentos da EU Nºs 510/2006 e 

509/2006, respetivamente, e ainda foi adicionado um novo, o Regulamento Nº 

1898/2006 que define os Produtos Especialidade Tradicional Garantida (ETG). Apesar 

destas designações poderem constituir uma mais-valia para os produtores, a nível de 

reconhecimento e valor acrescentado, os mesmos estão sempre ameaçados pela 

utilização indevida da marca. Atendendo a estas considerações, justifica-se a 

necessidade de ter um controlo fiável e robusto que permita fazer a certificação dos 

produtos ao longo de toda a cadeia de produção. Esta certificação pode contemplar 

vários níveis, desde a origem geográfica, à composição varietal/raça, às técnicas de 

produção, entre outras. Cada um destes níveis terá que reunir um conjunto de técnicas 

de diagnóstico capazes de, inequivocamente, autenticar o(s) parâmetro(s) em análise. 

Neste seminário serão apresentados alguns dos constrangimentos da certificação dos 

produtos agrícolas e referidas as estratégias utilizadas para os ultrapassar com a 
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aplicação de técnicas moleculares para a identificação varietal/raça de produtos com 

denominações de origem. A utilização destas técnicas requer a otimização de protocolos 

de extração adaptados às caraterísticas de cada produto, obrigando a um conhecimento 

prévio dos mesmos. A seleção dos marcadores moleculares adequados também requer 

uma escolha criteriosa, sendo referidos vários marcadores moleculares citando as 

vantagens e desvantagens dos mesmos. A apresentação termina com a aplicação prática 

num produto de elevado valor para a agricultura/economia portuguesa: o vinho. No 

caso prático, também será abordado como método alternativo de diagnóstico, um 

biossensor ótico, suscetível de revolucionar a certificação deste produto em particular, 

mas com possibilidade de ser facilmente extensível a outros produtos. 

Pretende-se, por um lado, expor os conceitos teóricos subjacentes a temas lecionados 

na Unidade Curricular apresentada nestas provas e, por outro, demonstrar a 

aplicabilidade dos conhecimentos a casos concretos, para que os estudantes adquiram 

competências teórico-práticas ao nível da Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs. 
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Aula de Seminário 

“A autenticidade de produtos agrícolas com denominação de 
origem baseada em DNA: aplicação ao vinho.” 

 

A seleção do tema “A autenticidade dos produtos agrícolas com denominação de origem 

baseada em DNA” para o seminário no âmbito da Prestação de Provas de Agregação 

resulta de uma reflexão sobre o que é requerido neste tipo de provas Científico-

Pedagógicas. Este seminário insere-se no programa da Unidade Curricular (UC) de 

Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e OGMs, lecionada no Departamento de Genética e 

Biotecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Esta UC 

pertence ao Currículo do Curso de 2º ciclo em Genética Molecular Comparativa e 

Tecnológica (GMCT), sendo uma das UCs obrigatórias e basilares deste mestrado.  

O presente seminário tem como objetivo fornecer aos estudantes uma visão conjunta e 

multidisciplinar nas etapas requeridas para o desenvolvimento de plataformas de 

diagnóstico de composição varietal de produtos alimentares, integrando várias 

tecnologias abordadas na UC em questão, nomeadamente de extração de DNA, 

marcadores moleculares Microssatélites (SSR) e “Single Nucleotide Polymorphism” 

(SNP) e sistemas de deteção de polimorfismo (“High Resolution Melting” e 

Biossensores). A UC de Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e OGMs é de índole prático-

laboratorial do ciclo de estudos (tipologia PL), lecionada no 1º semestre do 1º ano. 

Durante o seminário apresenta-se uma aplicação prática relacionada com o 

desenvolvimento de tecnologias de diagnóstico baseado em ácidos nucleicos, 

considerando os diferentes níveis de constrangimento do processo. Assim, são referidas 
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as particularidades dos produtos que são alvo destes diagnósticos e como estes são 

protegidos através da regulamentação. No entanto, a proteção nem sempre é eficaz, 

implicando a aplicação de técnicas que permitam fazer esse controlo. Entre as técnicas, 

aquelas baseadas em DNA constituem uma alternativa eficaz para a identificação de 

variedades/raças que compõe os produtos protegidos. Desta forma, serão abordadas as 

tecnologias de ácidos nucleicos mais recentes que permitem alcançar este objetivo, 

nomeadamente o desenvolvimento de novos marcadores baseados em genomas 

sequenciados e a utilização de novas plataformas de deteção de polimorfismos em 

amostras complexas.  

Este seminário expositivo reúne uma forte componente teórico-prática, de forma a 

demonstrar aos estudantes os itens necessários a considerar para o desenho de um 

sistema de certificação robusto. Apesar da temática selecionada ser direcionada para a 

autenticidade de produtos, em particular do vinho, uma aproximação similar poderá ser 

abordada para outras temáticas de interesse atual, tais como: a identificação de 

organismos geneticamente modificados, a identificação de alérgenos em alimentos, a 

identificação de microrganismos patogénicos e a identificação de contaminantes. 
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1. Introdução

A extração de DNA a partir de amostras complexas constitui um dos primeiros 

constrangimentos à aplicação de métodos de identificação molecular enzimáticos, como 

os baseados na técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). A experiência 

científica adquirida ao longo dos anos ao trabalhar com este tipo de amostras será 

transmitida de forma pedagógica, realçando a importância de se conhecer bem o tipo 

de amostra, para se adequar eficazmente o protocolo de extração de DNA a utilizar. 

A escolha dos marcadores moleculares poderá ser uma condicionante na aplicação de 

métodos de autenticidade de produtos. Contudo, com a sequenciação massiva de 

genomas, atualmente, as possibilidades de se encontrarem marcadores moleculares 

capazes de distinguir entre as diferentes variedades/raças é mais tangível. É de realçar 

novamente que este tema terá uma forte contribuição da investigação científica 

desenvolvida e que será transmitida de forma pedagógica, desenvolvendo nos 

estudantes verdadeiras competências científico-tecnológicas. 

O desenvolvimento de técnicas de diagnóstico mais expeditas, que possam ser utilizadas 

in loco, num curto período de tempo, são aspirações desejadas na área de autenticidade. 

A utilização de biossensores como método de diagnóstico são atualmente e de forma 

extensa aplicados em vários setores. Neste âmbito, o desenvolvimento de biossensores 

capazes de inequivocamente identificarem as variedades/raças presentes em amostras 

alimentares são uma área emergente que tem merecido a atenção do meu grupo de 

investigação, explorando novas áreas de desenvolvimento tecnológico. 
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2. Influência das caraterísticas das amostras no processo de análise 

A crescente preocupação com os produtos alimentares advém do facto de estarmos 

perante um mercado global, onde a troca de produtos é efetuada a nível mundial sem 

que, por vezes, exista um controlo fidedigno desses produtos. Contudo, os 

consumidores têm o direito de escolher os seus produtos alimentares, de acordo com 

as suas preferências, crenças e as suas restrições a nível de saúde (e.g. intolerância ou 

alergia a diferentes componentes). Para que a seleção do consumidor seja garantida é 

necessário a implementação de um sistema de segurança, garantindo a fiabilidade do 

produto alimentar. 

Os produtos agrícolas com maior cotação são normalmente os que estão sujeitos a 

processos fraudulentos, prejudicando muitas vezes o bom nome do produto. Daí que 

seja imperativo que os produtos agroalimentares Europeus, com as diferentes 

designações de origem (Indicações Geográficas Protegidas e Designações de Origem 

Protegida), estejam protegidos contra estas práticas indevidas. Para que um sistema de 

autenticidade seja implementado é necessário que o produto seja profundamente 

caracterizado ao nível da sua constituição (i.e. espécie/raça/variedade) e da sua origem. 

Várias têm sido as tecnologias aplicadas à autenticação de produtos alimentares, 

nomeadamente espectroscopia, análise isotópica, cromatografia (Reid et al., 2006; 

Corrado, 2016). Contudo, todas estas análises estão fortemente dependentes das 

condições edafo-climáticas, comprometendo uma identificação inequívoca da 

raça/variedade presentes nos produtos agroalimentares. Nesta situação, a alternativa 

que tem sido aplicada relaciona-se com a utilização de metodologias baseadas no DNA, 
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uma vez que esta molécula é estável e independente das condições externas (Poms et 

al., 2004). 

Existem diversos produtos alimentares que têm designações de origem, entre os mais 

relevantes a nível nacional citam-se: o azeite, o mel, o queijo, as carnes de raças 

autóctones e o vinho. Como rapidamente se pode concluir as características destas 

amostras são muito distintas, quer a nível dos organismos (planta e animal), quer a nível 

do processamento requerido para obter o produto final (com e sem processamento). 

Todas estas diferenças têm que ser consideradas aquando do isolamento da amostra de 

DNA.  

2.1. A extração de DNA deverá ser adequada ao tipo de amostra a analisar 

O sucesso de um sistema de autenticidade baseado na molécula de DNA está 

fortemente dependente das suas propriedades e da sua qualidade e quantidade. O 

rendimento da extração considerando estes dois últimos parâmetros correlaciona-se 

com a natureza da amostra, dos processos tecnológicos utilizados para processar a 

amostra e, finalmente, do protocolo de extração de DNA a utilizar (Pereira et al., 2016). 

A matriz alimentar tem que ser considerada aquando a elaboração de um protocolo de 

extração, considerando que possam surgir as seguintes dificuldades: 

a) Degradação do DNA – esta surge sempre que o produto alimentar é sujeito a 

processamentos tecnológicos que incluem, por exemplo: a secagem, a fermentação, a 

confeção, a salinização, a pasteurização, a desidratação osmótica, entre outros. Os 

danos inferidos à molécula de DNA resultam, fundamentalmente, da ação de nucleases, 
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temperatura, compostos químicos, como os iónicos, entre outros que promovem a sua 

degradação (ISO 21571, 2005). 

b) Desenvolvimento de protocolos eficientes para a extração de DNA – os 

protocolos de extração de DNA devem considerar diferentes fatores, a fim de obter uma 

amostra representativa do produto a analisar: metodologia de amostragem, tamanho 

da amostra, tipo de matriz e os inibidores presentes na matriz que podem condicionar 

futuras aplicações, como as baseadas em reações enzimáticas, nomeadamente a PCR. A 

adequação de um protocolo deve sempre ter em atenção as características da matriz do 

produto. A título de exemplo, no vinho, que é uma matriz que resulta de um processo 

de fermentação, as adaptações do protocolo foram a diversos níveis, tendo em 

consideração o baixo conteúdo de DNA e os níveis de inibidores da PCR presentes (e.g. 

compostos fenólicos, açúcares) (Figura 1). 
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Figura 1 – Representação esquemática do método de extração de DNA a partir de vinho 
(Adaptado de Pereira et al., 2011). Legenda: Tampão de lise (10 mM Tris.HCl (tris (hidroximetil) 
aminometano) pH 8,0; 1 mM EDTA (ácido etilenodiaminotetracético); 2% (w/v) CTAB (brometo 
de hexadeciltrimetilamónio); 1% (w/v) PVP (polivinilpirrolidona)); Tampão Tris-EDTA (10 mM 
Tris.HCl pH 8,0; 1 mM EDTA); Fenol (solução de fenol equilibrado com 10 mM Tris.HCl pH 8,0, 1 
mM EDTA). 

 

Assim, antes de prosseguir com um sistema de autenticidade baseado no DNA, é 

necessário otimizar o protocolo de extração, obedecendo sempre às características 

específicas da matriz do produto em análise a fim de obter DNA em quantidade e com a 

qualidade requerida para efetuar a análise. 
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3. Escolha de Marcadores de DNA para autenticidade de produtos 
agroalimentares 

 
A escolha dos marcadores moleculares a serem utilizados numa plataforma de 

autenticidade depende da fiabilidade dos mesmos e dos parâmetros de qualidade da 

amostra de DNA extraída. Enquanto que para as amostras forenses humanas já existem 

protocolos bem definidos com a escolha dos conjuntos de marcadores que foram 

validados, no ramo dos produtos agroalimentares este tipo de estudo ainda está a ser 

desenvolvido. Ao nível dos produtos agroalimentares, existe essa preocupação de 

normalização a nível da testagem de organismos geneticamente modificados (ISO 

21569, 2005; ISO 21570, 2005; ISO 21571, 2005; ISO 24276, 2006). Existem ainda outros 

casos, nos produtos de origem animal, carnes e mel, onde determinadas empresas têm 

expandido a sua área de negócio, no sentido de desenvolver metodologias de 

autenticidade de alguns produtos, recorrendo à identificação e quantificação da espécie 

através da utilização de marcadores moleculares (e.g. Eurofins; 

http://www.eurofins.com) e a determinação da origem geográfica, utilizando as 

técnicas de espectroscopia por ressonância magnética nuclear (NMR), através da 

determinação de isótopos.  

No campo da identificação de variedades/raças presentes em alguns produtos 

agroalimentares, como sejam, o vinho, o azeite, os queijos, entre outros, as dificuldades 

são maiores, não só devido à complexidade da amostra per se, mas também pela falta 

de uma base de dados relativos ao perfil genético de cada espécie. Nas espécies vegetais 

este problema torna-se ainda mais relevante, uma vez que a sequência do genoma de 

algumas destas espécies só recentemente ficou disponível. Além disso, mesmo quando 
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o genomas de certas espécies vegetais está disponível, o seu “assembly” ainda é 

deficiente, tornando difícil a identificação e a escolha de marcadores adequados. 

3.1. Microssatélites (SSR) 

Os marcadores microssatélites consistem em marcadores de segmentos repetidos de 

dois a oito pares de bases, que se encontram uniformemente distribuídos ao longo do 

genoma, estando flanqueados por sequências conservadas. Normalmente, os loci 

compostos por duas bases, diméricos, não são muito utilizados nas análises forenses, 

uma vez que são suscetíveis de fenómenos de “stuttering”a durante a amplificação 

gerando um grande número de bandas de difícil interpretação (Taylor et al., 2016). 

Os SSRs escolhidos para serem a base de um sistema de deteção têm que contemplar 

uma série de critérios (Taylor et al., 2016): 

a) Existir um elevado nível de polimorfismo no locus, para que a probabilidade de 

correspondência (“match”) seja baixa; 

b) O tamanho dos alelos devem estar compreendidos entre os 90-500 bp. Esta 

característica é fundamental para que os marcadores possam ser utilizados em 

amostras degradadas de forma eficiente, diminuindo a incidência do fenómeno 

de “dropout”b. 

c) Os resultados produzidos em cada locus devem ser robustos e reprodutíveis. 

d) Uma baixa probabilidade de “stuttering” para facilitar a interpretação dos 

resultados.  

e) A localização do marcador num cromossoma específico pode ter interesse se 

este estiver ligado a uma característica em particular.  
 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

a Artefacto resultante da amplificação de DNA como consequência de um deslize excessivo da DNA polimerase, 
produzindo bandas “fantasma”. 
b O sinal do alelo encontra-se abaixo do nível – “threshold” – para ser considerado um alelo 
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Para a utilização deste tipo de marcadores é necessário que exista uma base de dados 

com a identificação de cada variedade/raça da espécie a ser detetada. Se esta é uma 

realidade para algumas variedades/raças de algumas espécies (e.g. Vitis vinifera L.), para 

outras este trabalho preliminar ainda não foi passível de ser efetuado de forma 

sistemática (e.g. Olea europaea L.). 

Uma caracterização genética profunda do material vegetal/animal utilizado neste tipo 

de produtos com denominação de origem, deveria ser efetuada exaustivamente, para 

que a base da certificação (bases de dados) pudesse ser constituída de forma a dar 

robustez a todas as análises de certificação realizadas.  

Apesar dos SSRs serem os marcadores moleculares de eleição para a análise de amostras 

forenses, existem situações onde estes não conseguem ser implementados, requerendo 

a seleção de outros marcadores moleculares para este fim. 

3.2. “Single Nucleotide Polymorphism” (SNP) 

Uma variação da sequência de uma única base entre dois indivíduos num determinado 

ponto é designado por “Single Nucleotide Polymorphism” (SNP). Os SNPs são muito 

abundantes nos genomas das plantas e dos animais, existindo milhões de SNPs entre 

indivíduos. A grande frequência de SNPs entre indivíduos potencia a sua utilização na 

diferenciação dos mesmos, conduzindo ao desenvolvimento de inúmeras tecnologias 

para proceder à deteção de SNPs de forma automática e se possível recorrendo à 

miniaturização dos sistemas de deteção.  

Uma vez que o locus dum SNP possui tipicamente dois alelos possíveis, o número de loci 

a serem considerados para análise discriminatória de indivíduos deve comportar entre 
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50 a 100 SNPs para ter um poder semelhante ao conseguido com 10 a 16 loci de SSRs 

(Gill et al., 2004).  

Na tabela 1 estão resumidas as características particulares dos dois tipos de marcadores, 

SSRs e SNPs, utilizados na genética forense.  

Tabela 1 – Comparação entre os SSRs e os marcadores SNPs (Adaptado de Butler, 2009). 

Característica SSRs SNPs 

Tipo de marcador Repetições de di-, tri-, tetra-, 
pentanucléotido com muitos 
alelos 

Sobretudo marcadores bi-
alélicos com seis possibilidades: 
A/G; C/T; A/T; C/G; T/G e A/C 

Número de alelos por marcador Tipicamente > 5 Tipicamente 2 

Métodos de deteção Gel/electroforese capilar/”High 
Resolution Melting” (HRM) 

Sequenciação/ “microchips” de 
hibridação/ eletroforese 
capilar/ “Single Strand 
Conformation Polymorphism” 
(SSCP)/ HRM 

Capacidade de multiplex > 10 marcadores com vários 
fluoróforos  

Potencialmente mais de 1000 
num “microchip” 

Maior vantagem na aplicação 
forense 

Muitos alelos aumentando a 
capacidade da taxa de sucesso 
na deteção  

Permite aumentar o sucesso de 
deteção em amostras 
altamente degradadas 
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4. Tecnologia de Deteção de Marcadores de DNA utilizados na
autenticidade de produtos Agroalimentares

De entre as inúmeras tecnologias utilizadas na deteção de marcadores específicos de 

espécie/cultivares/raças em produtos de origem agroalimentar com base no DNA 

destacam-se fundamentalmente duas:  

a) Baseadas na tecnologia da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) – as tecnologias

baseadas em PCR têm sido extensivamente utilizadas na autenticidade de produtos, 

principalmente porque a PCR permite obter informação mesmo quando a quantidade 

de DNA é reduzida (Corrado, 2016).  

b) Baseada na tecnologia de hibridação – têm sido exploradas utilizando arrays (Ponzi

et al., 2013) e com base em biossensores (Bai et al., 2011, revisto por Srinivasan e Tung, 

2015). A maior parte destas técnicas de hibridação resultam da amplificação prévia com 

PCR antes da deteção da hibridação e/ou da utilização de marcação do DNA com 

fluoróforos. 
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5. Aplicação ao Vinho 

A autenticidade dos vinhos é uma problemática com dimensão internacional, muito 

devido à grande importância económica do mercado do vinho, que só na União Europeia 

movimenta 15 mil milhões de euros por ano. 

O meu grupo de investigação tem estado concentrado em desenvolver ferramentas 

moleculares capazes de identificar a composição varietal dos vinhos. 

A validação das metodologias tem que assentar no desenvolvimento experimental que 

possa garantir um controlo ao longo de toda a cadeia de produção. Para tal, foram 

produzidos vinhos monovarietais que provinham de vinhas certificadas e, em 

simultâneo, foram colhidos mostos. Essa certificação obrigou a que o controlo fosse 

efetuado no campo, utilizando duas aproximações:  

a) Recolha de folhas e identificação varietal utilizando os marcadores SSRs reconhecidos 

pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). Os SSRs utilizados estão 

incluídos no descritor OIV para variedades e espécies de Vitis (OIV, 2007). 

b) A identificação ampelográfica de todas as videiras utilizadas na colheita.  

Os protocolos de extração foram otimizados de acordo com as características das 

diferentes matrizes, tal como referido anteriormente no ponto 2.1.  

A escolha dos marcadores moleculares teve em consideração a disponibilidade 

imediata, sendo utilizados os SSRs, e o desenvolvimento de novos marcadores com 

capacidade discriminatória utilizando sequências de menores dimensões, os SNPs.  

 



22  
Sumário da Aula 
PAULA FILOMENA MARTINS LOPES 

 
5.1. Genotipagem com SSRs 

Os SSRs utilizados foram os recomendados pela OIV (OIV, 2007). A amplificação dos seis 

loci (Tabela 2) foi efetuada em amostras de DNA de folha e de mosto, tendo sido obtida 

uma correspondência total entre os perfis alélicos dos dois tipos de amostras (Pereira 

et al., 2012). 

Tabela 2 - Marcadores de SSR considerados pelo OIV como marcadores de referência. 

Locus Sequência nucleotídica repetida Referência Bibliográfica 

VVS2 (AG)n Thomas e Scott, 1993 

VVMD5 (CT)nTA(CT)nATAG(AT)n Bowers et al., 1996 

VVMD7 (CT)n Bowers et al., 1996 

VVMD27 (CT)n Bowers et al., 1999 

VRZAG62 (GA)n Sefc et al., 1999 

VRZAG79 (GA)n Sefc et al., 1999 

 

Quando se aplicaram os mesmos marcadores SSRs a amostras de DNA extraídas a partir 

de vinhos, verificou-se que alguns loci, como o VrZAG79 (Pereira et al., 2011), 

apresentavam o mesmo perfil alélico que a planta de origem. Contudo, alguns dos loci 

de SSRs não produziam amplificação. Problemas semelhantes foram previamente 

reportados por outros autores em amostras de vinhos (Baleiras-Couto e Eiras-Dias, 

2006; Savazzini e Martinelli, 2006). A não amplificação de determinados SSRs está 

associada à degradação do DNA em regiões onde os primers hibridam. O tamanho do 

alelo pode ter também alguma influência, pois atualmente já são recomendadas para 

amostras forenses, muito degradadas, a utilização de loci de SSRs com um tamanho de 

cerca de 100 bp (Butler, 2009). 
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5.2. Genotipagem com SNPs 

A utilização de marcadores de SNPs não seria apenas vantajosa por estar mais adaptada 

a amostras muito degradadas, mas também porque permitia desenvolver diferentes 

plataformas de deteção, envolvendo o respetivo desenvolvimento tecnológico. 

A identificação de SNPs, em diferentes variedades de videira, foi efetuada recorrendo à 

técnica de sequenciação. Vários foram os genes sequenciados numa coleção de 

variedades de videira importantes para a região vitivinícola do Douro. O gene UDP-

glucose: flavonoide 3- O-glucosiltransferase (UFGT) revelou-se muito informativo, com 

um total de 58 SNPs e um INDEL (inserção/deleção), permitindo a discriminação de 18 

das 22 variedades de videira analisadas (Pereira e Martins-Lopes, 2015).  

Com base nos resultados de sequenciação foram seguidas duas estratégias tecnológicas 

para efetuar a deteção desses SNPs: uma baseada num pós-PCR (“High Resolution 

Melting”) e outra baseada na hibridação (Biossensor). 

 

5.2.1. A utilização de “High Resolution Melting” (HRM) na deteção de SNPs 

A técnica de HRM permite a genotipagem de SNPs num grande número de amostras, 

tendo por base os perfis das curvas de “melting” resultantes das diferenças entre as 

sequências de uma determinada cadeia dupla de DNA (Figura 2). 
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Figura 2 – Representação esquemática do princípio da técnica de “High Resolution Melting”. A. 
Os fragmentos de DNA são amplificados incorporando o corante fluorescente e depois 
desnaturados. As variantes heterozigóticas (W/U) formam, após a desnaturação e re-hibridação, 
duas cadeias homoduplexas (W/W e U/U) e duas heteroduplexas (W/U). B. Os resultados são 
apresentados como curvas de desnaturação (a fluorescência normalizada ou a sua derivada em 
função da temperatura). A técnica de HRM deteta as mutações em função do desvio da 
temperatura de desnaturação resultado da variação das temperaturas de desnaturação dos 
“amplicons” ou da variação das curvas das cadeias heteroduplexas existentes (Adaptado de 
Meistertzheim et al., 2012). 
 

A identificação dos SNPs permitiu o desenvolvimento de vários ensaios de HRM. O 

primeiro ensaio distinguiu 18 genótipos em folhas e mostos (Pereira e Martins-Lopes, 

2015; Pereira et al., 2017), amplificando um fragmento com 704 bp (Figura 3). 

Um ensaio compreendendo um fragmento de menores dimensões (119 bp) capaz de 

discriminar 8 genótipos de videira foi aplicado com sucesso a amostras de DNA isoladas 

a partir de vinho (Pereira et al., 2017) (Figura 4). A utilização de locais polimórficos com 

múltiplos SNPs, em sequências genómicas altamente polimórficas, pode ser uma 

estratégia para ultrapassar a multiplicação de análises requeridas aquando a utilização 

de SNPs na genotipagem. 

  



 
   Sumário da Aula 

PAULA FILOMENA MARTINS LOPES 

25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 3 – Perfis de HRM produzidos a partir da amplificação de um fragmento do gene UFGT 
com 704 bp. A Perfis de HRM obtidos em 22 variedades de videira com 18 perfis diferentes 
correspondentes a genótipos distintos; B Perfis de HRM obtidos em amostras de folha e mosto 
correspondente. TBr - Touriga Brasileira; TA - Tinta Amarela; TC - Tinto Cão; TFi – Tinta Francisca; 
MF – Malvasia Fina; MG – Moscatel Galego; CL – Côdega do Larinho; DT – Donzelinho Tinto; Vio 
- Viosinho; PN – Pinot Noir; CS – Cabernet Sauvignon; FP – Fernão Pires; TR – Tinta Roriz; Sou-
Sousão; M – Merlot; Ruf – Rufete; Ch – Chardonnay; Gou - Gouveio; TB – Tinta Barroca; AB - 
Alicante Bouschet; TF – Touriga Franca; TN – Touriga Nacional. (Adaptado de Pereira e Martins-
Lopes, 2015; Pereira et al., 2017). 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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Figura 4 – Perfis de HRM obtidos a partir da amplificação dum fragmento de 119 bp do gene 
UFGT considerando amostras de folhas e de vinhos correspondentes das seguintes variedades 
de videira: CS – Cabernet Sauvignon; Vio – Viosinho; TR – Tinta Roriz; Ruf – Rufete; M - Merlot; 
TN – Touriga Nacional; TF- Touriga Franca; AB - Alicante Bouschet; e PN – Pinot Noir. O Cabernet 
Sauvignon foi utilizado como referência do ensaio de HRM (Adaptado de Pereira et al., 2017). 

 

5.2.2. A utilização de Biossensores na deteção de SNPs 

O desenvolvimento de dispositivos portáteis que permitam uma deteção rápida, precisa 

e in loco é o centro da investigação em biossensores. Na área da autenticidade de 

produtos agroalimentares seria o desejável para se poder atuar de uma forma rápida, 

segura e precisa. Contudo, o desenvolvimento deste tipo de biossensores ainda não é 

uma realidade, pois existem vários constrangimentos que têm que ser ultrapassados, 

tais como: procedimentos simples para preparação da amostra, as tecnologias de 

manuseamento dos fluídos e a limitação do tempo de vida dos reagentes (Srinivasan e 

Tung, 2015). 

Um biossensor compreende dois componentes: o elemento de bio-reconhecimento e 

um transdutor. Enquanto o primeiro elemento deverá interatuar com o analito de forma 

a conseguir identificá-lo (através da alteração das propriedades físico-químicas do 

meio), o transdutor deverá conseguir captar o sinal resultante da alteração verificada no 
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meio (Srinivasan e Tung, 2015) e transformá-lo num sinal eletrónico que passa a ser 

interpretado por sistemas informáticos digitais.  

Dentro das várias plataformas de biossensores disponíveis, a nossa estratégia passou 

por utilizar um que fosse acessível financeiramente e que requeresse pouca 

manipulação da amostra. Outra condição foi a utilização da molécula de DNA como 

molécula de bio-reconhecimento. Com base nestas condições foi selecionado um 

biossensor baseado em fibra ótica, mais concretamente um sensor “Long Period 

Gratting” (LPG). O parâmetro físico avaliado nos LPGs é o comprimento de onda da 

banda de ressonância do espetro de transmissão da luz que se propaga através da fibra 

ótica. Os LPGs têm perturbações periódicas num espaço limitado à superfície da fibra 

que as torna sensível ao meio circundante. Assim, à medida que o processo de deteção 

é efetuado, regista-se o diferencial entre a luz transmitida e a luz incidente na fibra 

(Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5 – Esquema do diferencial do espetro de luz emitido e transmitido após passar por um 
“Long Period Gratting” (LPG) (Adaptado de Gonçalves et al., 2016). 
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O LPG serve de suporte físico para a imobilização da sonda de DNA e como forma de 

reconhecer o processo de hibridação. O processo de funcionalização da fibra, de 

hibridação e da recuperação da fibra encontra-se esquematizado na Figura 6.  

 

 

Figura 6 – Esquema do funcionamento do biossensor de “Long Period Gratting”. O processo de 
funcionalização e hibridação está representado à esquerda: À superfície do LPG é adicionada 
Poli-L-lisina (PLL) através da ligação Si-O-NH. De seguida, faz-se a adição da sonda (ssDNA) à PLL 
através duma ligação NH-NH. A amostra é colocada em contacto com o LPG funcionalizado, e 
caso haja complementaridade entre as sequências ocorre a hibridação. À direita está 
representado o processo de recuperação que segue duas etapas: “stripping” (a cadeia de DNA 
complementar é desnaturada) e a limpeza da superfície do LPG com a adição de ácido nítrico 
(Adaptado de Gonçalves et al., 2016). 
 
 
Com base nestes conceitos teóricos, foram desenhadas sondas que continham SNPs 

específicos de uma variedade de videira e foram testados na sua capacidade de hibridar 

com amostras de DNA extraídos a partir de folhas. A título de exemplo, na Figura 7, são 

apresentadas duas experiências que demonstram os resultados do comportamento do 

LPG com uma sonda de 35 bases quando sujeita a analitos (“targets”) sintéticos (A) e a 

amostra de DNA genómico (B). 
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Figura 7 – Representação da resposta do biossensor com uma sonda com 35 bp quando na 
presença: A) “Target” 15 (complementar), “Target” 16 (um SNP), “Target” 18 (dois SNPs), e 
“Target” 21 (3 SNPs). B) “Target” 16 (um SNP), MF DNA (DNA genómico da variedade Malvasia 
Fina com a presença de 3 SNPs na sequência), e TA DNA (DNA genómico da variedade Tinta 
Amarela com correspondência com a sonda). *Valores estatisticamente significativos, p < 0,05, 
quando comparados com o sinal da sonda (Adaptado de Castro, 2015). 
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