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Este documento constitui o relatório sobre uma unidade curricular, 

que dará resposta ao requerido na alínea b) 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 requerer em Genética 

Molecular Comparativa, na área de Biotecnologia sub-área de 

Tecnologias Moleculares na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro.
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 I - Considerações Gerais 

O presente Relatório foi elaborado com o objetivo da realização das Provas de Agregação 

em Genética Molecular Comparativa na área de Biotecnologia subárea de Tecnologias 

Moleculares da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este foi organizado de acordo 

com o disposto no Artº 5º alínea b) do Decreto-Lei nº 239/2007 de 19 de junho que 

determina que os candidatos admitidos a Provas de Agregação devem apresentar um 

relatório sobre uma unidade curricular, no âmbito do ramo do conhecimento ou 

especialidade em que são prestadas as provas. 

A unidade curricular escolhida foi Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e OGMs, que é lecionada 

no Departamento de Genética e Biotecnologia (DGB) da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD), e que foi recentemente alocada ao grupo disciplinar da área da 

Biotecnologia conforme Despacho n.º 6730/2018 publicado em Diário da República, 2.ª série 

— N.º 131 — 10 de julho de 2018, sub-área de Tecnologias Moleculares.  

 Esta unidade curricular pertence ao currículo do Mestrado em Genética Molecular 

Comparativa e Tecnológica (GMCT), da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que foi 

primeiramente registrado em 2007 (R/B-AD-135/2007) com o objetivo de dar continuidade 

ao 1º ciclo em Genética e Biotecnologia. Depois da implementação do processo de Bolonha 

o seu plano curricular sofreu uma reestruturação que se encontra descrito em Diário da

República sob o Regulamento nº 10543/2005 de 11 de maio. Recentemente, o plano de 

estudos sofreu uma nova remodelação resultado da avaliação da Comissão de Avaliação 

Externa da Agência de Acreditação A3ES (Tabela 1), descrito em Diário da República sob o 

Aviso n.º 14749/2017 de 7 de dezembro.  
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Tabela 1: Plano Curricular do 2º Ciclo de estudos em Genética Molecular Comparativa e Tecnológica  

ANO SEM. UNIDADE CURRICULAR ECTS SEM. UNIDADE CURRICULAR ECTS 

1º 1º 

 
 
Opção: 
Citogenética Geral  
 
Dinâmica Celular  
 
Genética Molecular Avançada  
 
 
Obrigatórias: 
 
Tecnologia de Ácidos Nucleicos 
e OGMs  
 
Citogenética Molecular 

Animal 

 

Citogenética Molecular 

Vegetal 

 

Tecnologia de Imagiologia 

Celular  

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

2º 

Opção: 
Genética Microbiana  
 
Bioengenharia de tecidos  
 
Biotecnologia Industrial  
 
Obrigatórias: 
 

Genética Molecular Funcional e 

Aplicada  

 

Genética Molecular Evolutiva e 

Comparativa  

 

Desenvolvimento e Aplicação de 

Ferramentas Genómicas 

 

Laboratórios em Genética 

Molecular Comparativa e 

Tecnológica  

 

Projeto em Genética Molecular 
Comparativa e Tecnológica  

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

2º 1º Dissertação de Mestrado 30 2º Dissertação de Mestrado 30 

 

O mestrado contempla 325 horas de contato por semestre o que corresponde a um total de 

6 a 3 ECTS (“European Credit Transfer System”) por unidade curricular.  

O Mestrado em Genética Molecular Comparativa e Tecnológica funciona em sistema rotativo 

com o Mestrado em Biotecnologia para as Ciências da Saúde, daí que a sua oferta seja apenas 

bi-anual. Os estudantes são maioritariamente provenientes do 1º ciclo em Genética e 

Biotecnologia. Dependendo dos anos, existem estudantes provenientes de diferentes ciclos 

de estudo. A título de exemplo, no ano letivo de 2015/16 os estudantes eram provenientes 

dos seguintes ciclos de estudos: 7 de Genética e Biotecnologia, 4 de Biologia, 1 de 

Bioquímica, 1 Biotecnologia e 1 Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica. Já no ano 

letivo de 2017/18, os estudantes distribuíam-se em 11 de Genética e Biotecnologia, 1 de 

Biologia, e 1 estudante do curso de Doutoramento de Genética Molecular Comparativa (a 

frequentar como UC isolada no âmbito das optativas disponíveis no curso de doutoramento 

referido).  
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A – A Unidade Curricular de Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e OGMs no âmbito do 

Currículo Académico do curso de Mestrado em Genética Molecular Comparativa e 

Tecnológica 

 

A unidade curricular (UC) de Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e OGMs é lecionada no 1º ano, 

1º semestre do Mestrado em Genética Molecular Comparativa e Tecnológica. Esta UC 

também é lecionada noutros 2ºs Ciclos, i.e., Biotecnologia para as Ciências da Saúde como 

UC optativa, e Bioinformática e Aplicações às Ciências da Vida como uma UC de um dos 

ramos oferecidos no 1º semestre do 2º ano curricular. Os conteúdos programáticos são 

ajustados às especificidades de cada curso.  

No mestrado de Genética Molecular Comparativa e Tecnológica a UC tem um total de 6 ECTS, 

que correspondem a um total de 4 horas práticas por semana, que neste mestrado em 

particular é organizado em rotações modulares com a UC opcional, na primeira parte do 

semestre. Assim sendo, são lecionadas um total de 60 horas práticas e 5 horas tutoriais nesta 

UC específica.  

Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs é uma UC basilar do Mestrado em Genética 

Molecular Comparativa e Tecnológica, permitindo aos estudantes desenvolver 

competências experimentais sólidas, colocando-os em contacto com as tecnologias de 

ácidos nucleicos mais relevantes para que as possam aplicar nas aulas laboratoriais de outras 

UCs do curso e nas suas dissertações de mestrado. 

  



4 
 

 
Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs 
PAULA FILOMENA MARTINS LOPES 

 

B - Importância e Objetivos da UC de Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e OGMs no 

âmbito do Currículo Académico do curso de Genética Molecular Comparativa e 

Tecnológica 

 

Thomas Lewis refere que “The greatest single achievement of nature to date was surely the 

invention of the molecule DNA”. Nesta linha de pensamento, Bill Gate menciona que “DNA 

is like a computer program but far, far more advanced than any software ever created”. Na 

verdade, atualmente, ainda se está a começar a desvendar a real magnitude desta molécula 

que é responsável pela informação da vida tal qual a conhecemos. Sem o avanço da 

Tecnologia este conhecimento não teria sido exequível ao ritmo que assistimos. Esta unidade 

curricular vem de encontro a esta linha de pensamento, visando o conhecimento e 

sobretudo a aplicação das tecnologias de ácidos nucleicos.  

Contudo, não podemos esquecer que esta Unidade Curricular também tem uma 

componente associada com a obtenção de Organismos Genética Modificados. A seleção de 

plantas, animais e microrganismos com as características mais desejadas tem sido uma 

prática que foi estabelecida desde que o Homem passou de nómada a sedentário, há 

aproximadamente 10 mil anos. As primeiras alterações dos genomas surgiram com as 

técnicas de melhoramento tradicional, resultando na seleção de carateres de interesse. 

Contudo, este tipo de seleção estava limitada às características que existiam naturalmente 

nas espécies e que se podiam transmitir através da reprodução sexual, no caso dos 

organismos eucariotas. Com o surgimento da Engenharia Genética, que resultou do 

desenvolvimento das tecnologias de ácidos nucleicos, todo este paradigma foi alterado, 

surgindo a possibilidade de conseguirmos transferir genes específicos de uns organismos 

para os outros sem termos que ter em atenção as barreiras impostas pela bio-

compatibilidade de espécies.  

A evolução do conhecimento fundamental e tecnológico tem sido efetuado a um ritmo 

acelerado, permitindo ter atualmente uma série de alternativas às técnicas de 

transformação/transfeção utilizadas na alteração dos genomas e que têm sido muito 

contestadas pela opinião pública. A edição dos genomas é hoje em dia uma realidade 



Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs 
PAULA FILOMENA MARTINS LOPES

5 

abrindo assim caminhos a uma nova era no melhoramento de plantas e animais, no 

tratamento de doenças, na correção de anomalias, entre muitas outras aplicações.  

Assim esta Unidade Curricular é considerada basilar, fornecendo ferramentas que podem 

ser aplicadas nas diferentes vertentes do Mestrado em Genética Molecular Comparativa e 

Tecnológica: Genómica Funcional, Genómica Comparativa, Genómica Evolutiva, etc. 

Os estudantes que ingressam neste mestrado têm uma formação académica diversificada, 

apesar de uma grande parte deles terem frequentado o 1º ciclo em Genética e Biotecnologia. 

Numa primeira fase, é feito o nivelamento dos conhecimentos dos estudantes, introduzindo 

sempre novos desafios para que os estudantes mais avançados em termos dos seus 

conhecimentos desta área não percam a motivação e o interesse. 

Considerando estes pressupostos, os objetivos desta unidade curricular são: 

a) desenvolver competências práticas no isolamento de ácidos nucleicos e a sua análise

recorrendo a diferentes metodologias;

b) definir a estratégia mais adequada de análise de DNA com marcadores moleculares,

considerando diferentes aplicações;

c) conhecer as tecnologias moleculares disponíveis para a obtenção de organismos

geneticamente modificados tendo em conta as limitações e os requisitos requeridos

em casos específicos;

d) contactar e desenvolver capacidades com diferentes ferramentas bioinformáticas em

aplicações do dia-a-dia;

e) desenvolver competências em termos de tecnologias de ácidos nucleicos, que

permitam realizar um trabalho autónomo em laboratório.

A principal preocupação será a de fornecer um ambiente favorável à aprendizagem dos 

estudantes de forma a garantir que todos os objetivos são adquiridos e as respetivas 

competências desenvolvidas no final da UC.  
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C - Avaliação da UC de Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e OGMs no âmbito do 

Currículo Académico do curso de Genética Molecular Comparativa e Tecnológica 

 

A avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes é sempre uma temática muito 

controversa e subjetiva, que tem sido alvo de reflexão no Departamento de Genética 

Biotecnologia. Com a intenção de seguir a Filosofia explanada no processo de Bolonha, os 

estudantes são avaliados em regime contínuo. Esta avaliação é obrigatória com base no novo 

Regulamento Pedagógico (Regulamento n.º 136/2018, Diário da República, 2.ª série — N.º 

41 — 27 de fevereiro de 2018), recentemente aprovado pelos Órgãos Académicos. O regime 

de avaliação é sempre proposto aos estudantes no início do semestre e são tidas em conta 

as sugestões dos mesmos. 

De seguida é apresentado o método de avaliação base utilizado nesta UC, sendo que são 

efetuadas alterações consoante os anos: 

Avaliação contínua 

1. No que respeita à avaliação da componente prática são efetuados quatro questionários 

sobre os trabalhos desenvolvidos (Q1, Q2, Q3 e Q4) realizados 1 semana depois da 

conclusão da execução dos trabalhos práticos. Cada questionário tem uma nota mínima 

de 9,0 valores. 

2. Análise crítica de um artigo científico sobre as temáticas do programa da UC. Este trabalho 

é dividido em duas componentes: um relatório breve (R - 2 páginas) e uma apresentação 

breve (A - 8 minutos) onde os estudantes apresentam de forma fundamentada o seu 

ponto de vista relativamente às tecnologias de ácidos nucleicos e OGMs utilizadas no 

artigo.  

3.  A classificação final (CF) é calculada com base na fórmula a seguir apresentada: 

CF = (Q1+Q2+Q3+Q4)/4 x 0,6 + 0,15 x R + 0,25 x A 

4.  Para ter frequência à Unidade Curricular, os estudantes têm que reunir simultaneamente 

duas condições: 

4.1 Realizar a análise crítica do artigo científico; 

4.2 Estar presentes em pelo menos 70% das aulas sumariadas. 
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5. Aprovação: Os estudantes que, com base na fórmula anterior, obtenham uma

classificação igual ou superior a 10 valores são aprovados à Unidade Curricular.

Avaliação Complementar: 

1. Na avaliação complementar, o estudante pode repetir em exame de época normal

o(s) questionário(s) em que não atingiu os 9 valores. Para conseguir ser admitido a esta 

avaliação complementar o estudante deverá cumprir os requisitos do ponto 2. 

2. Só os estudantes que reuniram simultaneamente as condições podem requerer esta

avaliação:

2.1. Realizaram a análise crítica do artigo científico;

2.2. Estiveram presentes em pelo menos 70% das aulas sumariadas.

3. Aprovação: Os estudantes que, com base na fórmula (CF = (Q1+Q2+Q3+Q4)/4 x 0,6 + 0,15

x R + 0,25 x A) obtenham uma classificação igual ou superior a 10 valores são aprovados à 

unidade curricular.  

4. Não estão admitidos a avaliação complementar os estudantes que não cumpriram o

estipulado no ponto 2. 

5. A avaliação complementar tem lugar na data e no local agendado para a época normal de

exames. 

6. Os estudantes que apesar de estarem admitidos a avaliação complementar não

comparecem, ou no caso de comparecerem e desistirem ou de reprovarem, são admitidos a 

exame final. Estes estudantes serão avaliados com os mesmos critérios referidos na 

avaliação complementar, uma vez que se trata de uma UC de índole prático.  
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Avaliação por Exame Final:  

1. Na avaliação por exame final, o estudante pode realizar um exame final (EF) nas 

épocas normal, recurso ou especial. Para conseguir ser admitido a este exame o estudante 

deverá cumprir os requisitos do ponto 2. 

 

2. Só os estudantes que reuniram simultaneamente as condições podem requerer o 

exame final: 

a. Realizaram a análise crítica do artigo científico; 

b. Estiveram presentes em pelo menos 70% das aula sumariadas. 

 

3. Aprovação: Os estudantes que, com base na fórmula (CF = EF x 0,6 + 0,15 x R + 0,25 x A) 

obtenham uma classificação igual ou superior a 10 valores são aprovados à unidade 

curricular.  

4. Não estão admitidos a exame final os estudantes que não cumpriram o estipulado no 

ponto 2. 

5. O exame final tem lugar na data e no local agendado para as épocas normal, recurso ou 

especial de exames.  
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II- Conteúdos da Unidade Curricular de Tecnologia dos Ácidos

Nucleicos e OGMs 

A - Programa e Calendarização 

Os conteúdos programáticos de Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e OGMs apresentados 

neste relatório resultam de uma reflexão efetuada ao longo dos anos, no sentido de ser 

ajustado às necessidades dos estudantes em cada ano letivo e mediante o avanço do 

conhecimento na área de estudo.  

Apesar do programa aqui apresentado ser relativo ao Mestrado em Genética Molecular 

Comparativa e Tecnológica, serve de base às UCs, com a mesma denominação, presentes no 

plano curricular de outros Cursos de Mestrado. Nesta UC em particular, optou-se por uma 

aproximação mais transversal no que se refere a organismos, uma vez que os estudantes 

poderão trabalhar, nomeadamente durante a sua dissertação, com diferentes organismos 

(animais, plantas e microrganismos).  

Uma vez que esta área científica está sempre em constante evolução, é imperativo que o 

programa seja revisto periodicamente, a fim de ser atualizado e permitir satisfazer os 

interesses dos estudantes.  

Na plataforma Sistema de Informação de Apoio ao Ensino (SIDE) são colocadas, no início do 

ano letivo, na página da unidade curricular as seguintes informações: o programa, os 

objetivos, a lista de bibliografia e os critérios de avaliação. No decorrer da UC são colocados 

na página e/ou através de correio eletrónico outras informações adicionais, tais como: 

artigos científicos (para complementar a informação fornecida), os PDFs dos diapositivos das 

aulas e protocolos utilizados. O sumário relativo a cada aula é disponibilizado no SIDE logo a 

seguir à aula.  

A organização das UCs no plano do Mestrado em Genética Molecular Comparativa e 

Tecnológica é modular, tendo a rotação de 2 a 3 UCs em cada parte do semestre. Os blocos 

estão organizados para ter uma duração no período da manhã de 4 horas e no período da 

tarde de 5 horas. Isto permite aos estudantes planear e executar os protocolos práticos. A 
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título exemplificativo apresentamos a calendarização das aulas do 1º semestre do Mestrado 

em Genética Molecular Comparativa e Tecnológica do ano letivo 2017/18 (Tabela 2). 
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Tabela 2: Exemplificação da calendarização das Unidades Curriculares do 1º semestre do Mestrado 

em Genética Molecular Comparativa e Tecnológica referente ao ano letivo de 2017/2018. 

Out-17 Nov-17 Dez-17 Jan-18 Fev-18 

Domingo 1 

Segunda 2 1 

Terça 3 2 

Quarta 4 1 Feriado 3 

Quinta 5 Feriado 2 4 1 

Sexta 6 3 1 Feriado 5 2 

Sábado 7 4 2 JC 6 3 S 

Domingo 8 5 3 7 4 

Segunda 9 6 4 8 5 

Terça 10 7 5 9 Feriado 6 

Quarta 11 8 6 10 7 

Quinta 12 9 7 11 8 

Sexta 13 10 8 Feriado 12 9 

Sábado 14 11 9 13 10 

Domingo 15 12 10 14 11 

Segunda 16 13 11 15 12 E1 

Terça 17 14 12 16 13 Carnaval 

Quarta 18 15 13 17 14 E1 

Quinta 19 16 14 18 15 E1 

Sexta 20 17 S 15 19 16 E1 

Sábado 21 18 S 16 20 17 E1 

Domingo 22 19 17 21 18 

Segunda 23 20 18 22 19 E2 

Terça 24 21 19 23 20 E2 

Quarta 25 22 20 24 21 E2 

Quinta 26 23 21 25 22 E2 

Sexta 27 24 22 26 23 E2 

Sábado 28 25 23 27 S 24 

Domingo 29 26 24 28 25 

Segunda 30 27 25 Natal 29 26 

Terça 28 26 30 27 

Quarta 29 27 31 28 

Quinta 30 28 

Sexta 29 

Sábado 30 

Legenda: 
Opção 1 - Citogenética Geral (TP45; S15) 

Tecnologia dos Ácidos Nucleicos e OGMs (60 PL) 

Citogenética Molecular Animal (TP45; S15) 

Citogenética Molecular Vegetal (TP45; S15) 

Tecnologias de Imagiologia Celular (60 PL) 

Férias 

Pausa 

E1 – Exames – Época normal – 1ª chamada 
E2 – Exames – Época recurso – 2ª chamada 
Horário: quinta-feira – 9h00-13h (4h) e 14h30-19h30 (5h) 

sexta- feira – 9h00-13h (4h) e 14h30-19h30 (5h) 
sábado – 9h00-13h (4h) e 14h30-19h30 (5h) 
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Programa Teórico/Prático 

O plano foi organizado em seis unidades que se interligam na realização dos diferentes 

trabalhos práticos: 

1. Conceitos Básicos de Genética Molecular 

1.1 Estrutura dos ácidos nucleicos  

1.2 Estrutura dos genes codificantes e sua organização 

2. Tecnologias base de análise de ácidos nucleicos 

2.1 Extração e purificação dos ácidos nucleicos 

2.2 Eletroforese em gel para separar fragmentos de DNA ou de RNA  

2.3 Endonucleases de restrição 

2.4 Ligação do fragmento ao vetor 

2.5 Vetores de plasmídeos 

2. 6 Outros vetores de clonagem 

3. Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

3.1 Condições da PCR 

3.2 Clonagem de produtos da PCR  

3.3 Transcriptase Reversa (RT-PCR) 

3.4 PCR Quantitativa e em Tempo Real 

3.5 Aplicações da PCR 

4. Clonagem de genes 

4.1 Construção de bibliotecas genómicas. 

4.2 Construção de bibliotecas de cDNA. 

4.3 Construção de bibliotecas na era pós-genómica 

4.4 “Screening” de bibliotecas com sondas de genes 
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5. Análise de variação genética

5.1 “Single Nucleotide Polymorphism” (SNP) 

5.2 Outros métodos utilizados na análise de variação genética 

5.3 Técnicas de sequenciação de DNA 

6. Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) e suas aplicações

6.1 Aplicações de microrganismos transgénicos

6.2 Plantas transgénicas e suas aplicações 

6.3 Células animais transgénicas 

6.4 Animais resultantes da engenharia genética e suas aplicações 

6.5 Questões éticas associados à utilização de OGMs 

6.6 Edição de genomas: tecnologia CRISPR-Cas 

No início de cada semestre um calendário com a planificação dos temas das aulas é 

apresentado aos estudantes. O plano é sempre elaborado com o intuito dos estudantes 

conseguirem seguir de forma integrada um conjunto de tecnologias de ácidos nucleicos com 

um propósito final específico. A planificação aqui apresentada é a mais recente (i.e. ano 

letivo 2017/18), sendo apenas um exemplo de muitos outros possíveis (Tabela 3). 
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Tabela 3: Exemplificação da calendarização dos trabalhos práticos realizados na UC de Tecnologia 

dos Ácidos Nucleicos e OGMs, do Mestrado em Genética Molecular Comparativa e Tecnológica no 

decorrer do ano letivo de 2017/2018. 

Datas Trabalhos Duração 

(horas) 

13 outubro Extração de DNA (U1/U2) 9 

19 outubro Extração de DNA (U1/U2) 
5 

20 outubro Gel/Leitura no nanodrop/ Análise dos resultados 

(U1/U2) 
4 

26 outubro Desenho de “primers” para o gene UFGT de Vitis 

vinífera/ realização da reação de PCR (U2/U3) 
5 

27 outubro Isolamento da sequência de PCR 

Purificação das bandas para sequenciação 

Alinhamento de sequências – deteção de SNPs 

(U2/U3/U5) 

4 

2 novembro Tecnologias utilizadas para a deteção de SNPs 

Deteção de SNPs utilizando HRM (U5) 
4 

3 novembro Análise dos resultados de HRM (U5) 

Clonagem de um fragmento de PCR (U2/U4)  
5 

9 novembro “Blue-white screening”, verificação do inserto por 

PCR (U2/U4)  
4 

10 novembro Análise dos resultados de clonagem (U2/U4) 

CRISPR-Cas – Princípios da elaboração dos 

“constructs” (U2/U6) 

5 

16 novembro CRISPR-Cas- Verificação dos “constructs” baseado em 

mapas de restrição (U2/U6) 
5 

17 novembro “Journal Club” (U4) 4 

2 dezembro “Journal Club” (U6) 6 

* Dentro de parêntesis está indicada a(s) unidade(s) abordadas durante a execução do trabalho prático. U1 - 

Conceitos Básicos de Genética Molecular; U2 - Tecnologias bases de análise de ácidos nucleicos; U3 - Reação 

em Cadeia da Polimerase; U4 - Clonagem de genes; U5 - Análise de Variação Genética; U6 – Organismos 

Geneticamente Modificados (OGMs) e suas aplicações. 
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As aulas práticas decorrem nos laboratórios de investigação, estando assim disponíveis 

todos equipamentos necessários para a execução dos protocolos.  

Na primeira aula é efetuada uma pequena introdução sobre os conteúdos programáticos, os 

objetivos, a bibliografia recomendada e o método de avaliação da unidade curricular. Os 

estudantes têm uma semana para rever o método de avaliação e propor alterações ao 

mesmo. 
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B - Conteúdos do Programa Teórico/Prático 

1. Conceitos Básicos de Genética Molecular 

Contextualização:  

A descoberta que cada espécie é capaz de fornecer o material genético contendo a 

informação necessária à criação e manutenção de um descendente, foi a base da ciência que 

hoje conhecemos como Genética.  

Um longo caminho foi percorrido desde as descobertas de Gregor Mendel, que definiu os 

conceitos básicos da hereditariedade, até aos dias de hoje. A ideia que o material genético é 

transmitido dos progenitores para a descendência constitui a base dos conceitos de 

hereditariedade. Sendo que, no início a preocupação foi definir que tipo de molécula era 

responsável pela transmissão das características. A partir do momento que a molécula foi 

identificada, DNA, a problemática foi direcionada no sentido de entender as propriedades 

dos ácidos nucleicos em função da complexidade de organismos existentes. 

Desde a apresentação do Dogma Central da Biologia que se postula que a transmissão da 

informação genética ocorre no sentido DNA-RNA-Proteína. Contudo, hoje já é claro que a 

função do RNA não se resume apenas a um papel de intermediário, reconhecendo-se que os 

vários RNAs identificados têm uma atividade variada a nível celular, tais como: a replicação 

do RNA, transcrição, “splicing”, processamento e degradação do RNA, tradução, reguladores, 

etc.    

Nesta unidade são abordadas as estruturas e as propriedades físico-químicas dos ácidos 

nucleicos.  
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1.1 Estrutura dos ácidos nucleicos 

Temas a desenvolver: 

1.1.1 DNA 

Conteúdos: Estrutura da molécula de DNA, a constituição das bases; a dupla hélice (modelo 

de Watson e Crick) e a sua estrutura antiparalela, ligações de hidrogénio e acesso à 

informação disponível na cadeia de DNA.  

1.1.2. RNA 

Conteúdos: A estrutura da molécula de RNA. Diferenças entre RNA e DNA. Estabilidade da 

molécula de RNA.  

1.1.3. Síntese de ácidos nucleicos 

Conteúdos: O sentido da polimerização, a complementaridade das bases. A replicação do 

DNA. As diferentes DNA/RNA polimerases. O processo de replicação do DNA. O processo de 

transcrição.  

1.1.4. Cinéticas de Desnaturação/Hibridação 

Conteúdos: Desnaturação da cadeia de DNA. A reversibilidade da desnaturação da molécula 

de DNA. Formas estruturais do DNA (A, B e Z).  

1.2. Estrutura dos genes e sua organização 

1.2.1. Estrutura génica em procariotas 

Conteúdos: O operão como uma unidade de genes que estão sob um controlo de um único 

promotor. Regulação da expressão do operão.  
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1.2.2. Estrutura génica em eucariotas  

Conteúdos: A região promotora com as várias regiões de regulação. O RNA heteronuclear 

(hnRNA) e os processos da sua maturação (cap 5’, cauda de poliadenina, “splicing”). 

Conceitos de “Open Reading Frame” (ORF) e de região não traduzida (5’ UTR e 3’ UTR). 
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2. Tecnologias base de análise de ácidos nucleicos

Contextualização: 

Os avanços científicos e tecnológicos na área da genética molecular e na genómica 

permitiram que atualmente se apliquem estas tecnologias em um elevado número de áreas, 

como por exemplo o diagnóstico, o tratamento dirigido e o melhoramento direcionado. 

Desde as primeiras aplicações das tecnologias de DNA, nos anos da década 80 do século 

passado, o número e a variedade de tecnologias desenvolvidas têm sido substanciais, sendo 

que estas são cada vez mais precisas, fiáveis e eficazes (no sentido em que conseguem 

analisar um grande número de amostras em simultâneo). Contudo, as novas tecnologias de 

ácidos nucleicos resultam, numa grande parte, de tecnologias base que serão abordadas 

nesta unidade. 

2.1 Extração e purificação dos ácidos nucleicos 

Temas a desenvolver: 

2.1.1. Rutura dos tecidos e membranas celulares 

Conteúdos: O conhecimento das diferenças entre as células bacterianas, vegetais e animais 

como forma de direcionar os tratamentos necessários para aceder aos ácidos nucleicos. A 

utilização de meios mecânicos e enzimáticos. A lise da membrana celular.  

2.1.2. Estabelecimento de protocolos de extração 

Conteúdos: O estabelecimento de protocolos de extração de ácidos nucleicos devem ter em 

atenção as propriedades da matriz. A escolha da sequência das etapas de extração, tendo 

em consideração os reagentes utilizados e o seu modo de atuação. As etapas de extração de 

DNA serão revistas: 1) lise celular, que deverá ser adequada de forma a não provocar a 

fragmentação do ácido nucleico quando em solução; 2) remoção das proteínas, que pode 

utilizar fenol e/ou clorofórmio ou alternativamente a proteinase K; 3) precipitação dos ácidos 

nucleicos, utilizado com o fim de concentrar a amostra de ácido nucleico, devendo ser 
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utilizado isopropanol ou etanol juntamente com um catião monovalente. Os cuidados 

adicionados necessárias para a extração de RNA serão abordados: 1) assegurar que o local 

de trabalho, o material de laboratório e as soluções estão livres de RNases; 2) acondicionar 

e conservar de forma adequada as amostras. As particularidades das etapas requeridas 

durante o protocolo de extração de RNA serão abordadas (utilização do TRIzol; eliminação 

de contaminações por DNA). 

2.1.3. Purificação dos ácidos nucleicos 

Conteúdos: Deteção e identificação da contaminação do ácido nucleico por espectrometria. 

A contaminação de DNA com RNA ou de RNA com DNA, a ação de RNase e DNase, 

respetivamente, como forma de eliminar o contaminante. A utilização de colunas de sílica. 

A eliminação de contaminações por proteínas, ácidos gordos, polifenóis e polissacáridos, 

recorrendo a diferentes compostos químicos (TRIzol, fenol, clorofórmio, hexano, β-

mercaptoetanol, polivinilpirrolidona). 

 

2.2 Eletroforese em gel para separar fragmentos de DNA ou de RNA 

 Temas a desenvolver: 

2.2.1. Principais tipos de eletroforese utilizados para análise de ácidos nucleicos 

Conteúdos: Parâmetros utilizados para escolher o gel de separação dos fragmentos em 

análise. Eletroforese em gel de agarose para DNA e para RNA (desnaturante, com a utilização 

de agentes como: formaldeído, formamida, tiocianato de guanidina e DMSO - dimetil 

sulfóxido). Eletroforese em gel de poliacrilamida não desnaturante e desnaturante. 

Eletroforese capilar. Sistemas utilizados na deteção dos fragmentos.  
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2.2.2. Análise da separação por eletroforese 

Conteúdos: Separação por peso molecular e por conformação da cadeia. Utilização da 

eletroforese como meio para isolar e posterior purificação de bandas de DNA.  

2.3 Endonucleases de restrição 

Temas a desenvolver: 

2.3.1 Tipos de sistemas restrição-modificação 

Conteúdos: Classificação e propriedades das enzimas de restrição tendo em consideração os 

co-fatores necessários à sua atividade, os locais de reconhecimento e de clivagem. A 

definição de isosquizómeros. A sensibilidade da enzima de restrição ou não à presença de 

DNA metilado. Outros sistemas de modificação (Metilação Dam, Metilação Dcm e Sistema 

Mcr). 

2.3.2 Como é que as enzimas de restrição do Tipo II funcionam? 

Conteúdos: A ligação e o reconhecimento das endonucleases de restrição à sequência de 

reconhecimento. O corte das cadeias de DNA pela ação das endonucleases, a geração de 

extremidades coesivas ou cegas. A frequência de corte. 

2.4 Ligação do fragmento ao vetor 

Temas a desenvolver: 

2.4.1 Otimização das condições de ligação 

Conteúdos: A DNA ligase é uma enzima que liga duas moléculas de cadeia dupla de DNA, 

através de uma ligação fosfodiéster, gerando moléculas de DNA recombinantes. Os fatores 

que influenciam o sucesso da reação de ligação: 1) A quantidade de ATP; 2) A relação da 
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quantidade relativa das cadeias de DNA que queremos ligar; 3) A concentração de DNA 

utilizada; 4) A temperatura ótima da reação de ligação que resulta de um compromisso entre 

a taxa da ação enzimática e a associação dos fragmentos de DNA (oscila entre os 4 e os 20ºC; 

Sgaramella e Ehrlich, 1978). A baixa eficiência de ligação de fragmentos de DNA com 

extremidades cegas.  

2.4.2 Prevenir ligações indesejadas 

Conteúdos: A utilização da fosfatase alcalina como forma de reduzir múltiplos insertos. 

2.4.3 Metodologias alternativas utilizadas para ligar fragmentos 

Conteúdos: A DNA Topoisomerase I como agente de ligação em produtos de PCR. A ligação 

de adaptadores e “linkers” às extremidades do inserto. A utilização da desoxinucleótido 

terminal transferase para gerar uma cauda de um nucleótido único (“homopolymer tailing”).  

 

2.5 Vetores de plasmídeos 

Temas a desenvolver: 

2.5.1 Replicação dos plasmídeos 

Conteúdos: Plasmídeo como uma unidade independente na célula. Plasmídeos relaxados vs 

stringent e o seu mecanismo de replicação. Origem de replicação (ColE1). 

2.5.2 “Cloning sites” 

Conteúdos: Condicionantes dos “cloning sites”. “Cloning sites” com especificidade para 

diversas enzimas de restrição (MCS) e a sua aplicação.  
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2.5.3 Marcadores de seleção 

Conteúdos: A utilização de genes de resistência a antibióticos como forma de selecionar as 

células transformadas. A seleção “blue –white” com base no gene β-galactosidase (lac Z’). 

2.5.4 Transformação 

Conteúdos: Transformação utilizando “heat shock”. Outros processos de transformação 

como a eletroporação. 

2.6 Outros vetores de clonagem 

Temas a desenvolver: 

2.6.1 Vetores baseados no bacteriófago Lambda 

Conteúdos: Biologia do Lambda. Eficiência de infeção. Eficiência no empacotamento. Vetor 

de inserção e de substituição (“replacement”). A seleção baseada na inativação do gene cI 

(alteração da morfologia das placas de turvas para transparentes – “clear”) ou no “blue-

white” com base no gene β-galactosidase (lac Z’). 

2.6.2 Cosmídios 

Conteúdos: A arquitetura dum cosmídio. 

2.6.3 Cromossomas Artificiais 

Conteúdos: “Yeast Artificial Chromosomes” (YACs) os seus elementos típicos (CEN4 – 

centrómero; ARS1  sequência de replicação autónoma; TEL – telómeros; Genes de seleção; 

ORI - Origem de replicação bacteriana; AMPR – resistência à amplicina, marcador de seleção 

bacteriano). “Bacterial Artificial Chromosomes” (BACs) a sua arquitetura. “Mammalian 

Artificial Chromosomes” (MACs). “Human Artificial Chromosomes” (HACs).  
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3. Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Contextualização:  

Desde a sua conceção, no ano de 1985 por Kary B. Mullis, a Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) tem tido um impacto significativo em diversas áreas, nomeadamente na biologia 

molecular, na ciência forense, no diagnóstico de doenças humanas, entre outras. O processo 

é em si muito simples, baseado na replicação do DNA, contudo em 1993 dado o seu impacto 

global foi concedido o Prémio Nobel da Química a Kary B. Mullis, pela sua contribuição no 

desenvolvimento desta metodologia.  

O progresso ocorrido nas diferentes áreas desde a sua aplicação tem sido substancial, sendo 

que nesta unidade os temas abordados vão incidir sobre várias vertentes da utilização desta 

tecnologia.  

Temas a desenvolver: 

3.1 Condições da PCR para DNA 

Conteúdos: Otimização da reação da PCR. O cuidado a ter com o desenho dos “primers”. A 

importância da escolha da DNA polimerase. Análise dos produtos da PCR, deteção das 

contaminações, como ultrapassar os problemas. 

 

3.2 Clonagem de produtos da PCR  

Conteúdos: Tirar partido da atividade terminal da Taq DNA polimerase na adição de um 

resíduo de A na extremidade 3’ do produto da PCR, utilizado na clonagem TA.  
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3.3 Transcriptase Reversa (RT-PCR) 

Conteúdos: Método utilizado na amplificação do RNA. Condições e etapas da reação até à 

obtenção de DNA de cadeia dupla.  

3.4 PCR Quantitativa e em Tempo Real 

Conteúdos: Conceitos da PCR em Tempo Real. As diferentes químicas utilizadas para a 

deteção de sinal (SYBR Green, TaqMan e Molecular Beacon). A quantificação absoluta versus 

relativa. 

3.5 Aplicações da PCR 

Conteúdos: Clonagem molecular, sequenciação de DNA, amplificação de sequências 

desconhecidas, PCR quantitativa de RNA ou DNA nas diferentes áreas de aplicação: forense, 

patologia clínica, diagnóstico genético, caracterização de mutações, análise populacional e 

análise genómica.  
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4. Clonagem de genes 

Contextualização:  

O genoma é constituído por todo o DNA da célula e, como tal, terá que ser considerado no 

caso dos organismos eucariotas 2 a 3 genomas: nuclear, mitocondrial e plastidial (só nas 

espécies vegetais). As sequências dos genomas ainda podem ser divididas em dois grandes 

grupos: DNA codifcante e não-codificante. O DNA codificante constitui apenas uma pequena 

fração do genoma, como exemplo no genoma humano apenas 1,5% do DNA genómico 

contém sequências génicas (International Human Genome Sequencing Consortium, 2001). 

Enquanto o DNA não-codificante compreende os intrões dos genes, os elementos 

reguladores dos genes, as sequências intergénicas e as sequências repetitivas. Quando 

estamos a clonar um gene codificante a questão fundamental que se impõe é: 

“Como é que utilizando os métodos descritos nas unidades anteriores (1 a 3) se é capaz de 

identificar um fragmento específico de DNA?” 

Todas as estratégias de clonagem seguem as etapas seguintes: 1) obtenção de fragmentos 

de DNA exógenos; 2) inserção dos fragmentos de DNA exógeno num vetor; 3) transformação 

do DNA recombinante numa célula hospedeira; 4) seleção e/ou “screening” dos clones que 

contém o(s) fragmento(s) de interesse. Assim, nesta unidade serão abordados algumas das 

considerações e problemas que podem surgir com o estabelecimento das bibliotecas, 

considerando as suas aplicações.  

Temas a desenvolver: 

4.1 Construção de Bibliotecas genómicas 

Conteúdos: As bibliotecas genómicas como sendo compostas por todo o material genético, 

independente da sua expressão em determinado tecido ou em determinado estado de 

desenvolvimento. O método utilizado na fragmentação do DNA genómico (fragmentação 

mecânica; digestão com enzimas de restrição) versus qualidade final da biblioteca. O cálculo 

do número de clones necessários considerando o tamanho médio dos fragmentos clonados 

(dependente do vetor e do tamanho do genoma) e a probabilidade de “coverage” do 



Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs 
PAULA FILOMENA MARTINS LOPES

27 

genoma (Clarke e Carbon, 1976). Conceito de biblioteca primária e biblioteca amplificada. 

Avaliação da qualidade e da complexidade da biblioteca.  

4.2 Construção de Bibliotecas de cDNA 

Conteúdos: As bibliotecas de cDNA como alternativas às bibliotecas genómicas de genomas 

grandes de eucariotas superiores. Etapas envolvidas na construção de Bibliotecas de cDNA 

em eucariotas. Importância da definição da orientação do cDNA quando é inserido num 

vetor de expressão. Utilização de “primers” modificados na síntese de cDNA com o intuito 

de inserir sequências de reconhecimento de enzimas de restrição. A utilização de “primers” 

com sequências aleatórias como forma de clonar mRNA de procariotas e de alguns nc-RNAs 

(RNAs não codificantes) de eucariotas.  

4.3 Construção de bibliotecas na era pós-genómica 

Conteúdos: Escolha das sondas e seleção do sistema de marcação. Etapas de hibridação. 

Métodos de “screening”.  

4.4 “Screening” de bibliotecas com sondas de genes 

Conteúdos: Escolha das sondas e seleção do sistema de marcação. Etapas de hibridação. 

Métodos de “screening”.  
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5. Análise de Variação Genética  

Contextualização:  

O Dogma Central da Biologia Molecular reflete que as características de um organismo são 

o reflexo da estrutura e da organização dos seus genes. Contudo, temos que ter em conta 

que existe uma interação complexa entre os diferentes genes e os seus produtos, bem como 

da regulação dos genes por RNA reguladores e dos fatores ambientais, condicionando, por 

conseguinte, as características finais. A redução excessiva, limitando ao conceito que uma 

alteração seja devida a um único gene, constitui uma dificuldade na análise de variação 

génica, que deve ser sempre tida em conta. Mais ainda que a influência de fatores 

epigenéticos determinam em larga medida a expressão dos genes, sendo por conseguinte 

muito importantes na análise de variação.  

Assim sendo, os estudos de variação genética podem ser utilizados na averiguação das 

diferenças existentes entre indivíduos da mesma espécie, para investigar doenças genéticas, 

para diferenciar indivíduos em análises forenses, na comparação entre espécies diferentes, 

entre outras aplicações. 

No final a análise da variabilidade genética baseia-se na identificação dos polimorfismos 

existentes. Para ser considerado um polimorfismo é necessário que este seja estável, que 

existam múltiplos alelos para um determinado locus génico e que este esteja presente na 

população com uma certa frequência (e.g. >1%) (Taylor et al., 2016). Quando se estuda a 

variação génica é necessário ter-se em atenção que um indivíduo diploide tem duas cópias 

do gene, sendo por conseguinte ou homozigótico ou heterozigótico para uma dada variação 

génica.  

A forma mais simples da variação genética e sequências codificantes consiste na alteração 

da sequência numa base única, sendo designado por “Single Nucleotide Polymorphism” 

(SNPs). Estes polimorfismos simples podem não produzir qualquer efeito nas seguintes 

situações: (1) quando ocorrem em sequências de DNA não génicas; (2) sempre que, no caso 

dos eucariotas, ocorram na região intrónica desde que não afete o “splicing”; (3) no caso de 

ocorrer no exão que sejam alterações sinónimas ou silenciosas (em que a mutação ocorre 
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no gene mas não resulta na alteração a nível do aminoácido incorporado). Contudo, existem 

indicações que em algumas situações estas mutações silenciosas podem produzir efeitos a 

nível da expressão, conformação e função da proteína, requerendo que seja efetuada uma 

investigação mais aprofundada (Sauna e Kimchi-Sarfaty, 2011). 

Apesar das alterações, resultantes da presença de um SNP, a nível do fenótipo serem raras 

estas podem provir duma substituição não-sinónima. Nesta situação verifica-se 

normalmente uma perda de função proteica. Excecionalmente, esta alteração resulta numa 

proteína que atua de forma diferente, e.g. utiliza outro substrato.  

Sejam quais forem as consequências dos SNPs e das outras variações genéticas, estas podem 

ser analisadas recorrendo a diferentes metodologias que serão aqui abordadas.  

Temas a desenvolver: 

5.1 “Single Nucleotide Polymorphism” (SNPs) 

Conteúdos: Escolha do método de deteção de SNPs, tendo em consideração o nível 

conhecimento da sequência. Sequenciação direta de produtos da PCR. A utilização de 

“microarrays” na deteção de SNPs. Princípio do desenho dos “arrays” para a deteção de 

SNPs. Utilização de “arrays” para estudos de populações baseadas em estratégias de 

“Genome Wide Association” (GWAS).  

A técnica de “High Resolution Melting” (HRM) como meio para a deteção de múltiplos SNPs. 

Vantagens da sua utilização em relação a outros meios baseados na PCR, nomeadamente as 

sondas TaqMan.  
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5.2 Outros métodos utilizados na análise de variação genética 

Conteúdos: Métodos baseados na hibridação (e.g. “Restriction Fragment Length 

Polymorphism” – RFLP; “Microarrays”) e métodos baseados na PCR (e.g. “Single Sequence 

Repeats” ou Microsatélites – SSR). 

 

5.3 Técnicas de sequenciação de DNA 

Conteúdos: Novos métodos de sequenciação e suas aplicações.  
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6. Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) e suas aplicações 

Contextualização:  

A engenharia genética aplicada às células procariotas e eucariotas tem permitido 

desenvolver uma série de oportunidades para várias áreas de aplicação e de estudos 

fundamentais. As potencialidades que podem advir da introdução de DNA exógeno quer em 

indivíduos procariotas (e.g. Escherichia coli) quer em eucariotas (e.g. Saccharomyces 

cerevisiae, plantas e animais) têm constituído um interesse generalizado. Contudo, a 

aplicação destas tecnologias não tem sido extensivamente utilizada, quer por limitações 

impostas pela legislação, quer por dificuldades da própria tecnologia.  

No que à tecnologia diz respeito, uma das maiores barreiras à sua utilização prende-se com 

a capacidade de conseguirmos que um organismo eucariota superior expresse o gene 

alterado em todas as suas células, ou seja, que a alteração introduzida numa célula esteja 

presente em todas as células de um dado organismo. Esta limitação é ainda maior quando 

se trata de um organismo animal.  

Quando um transgene é introduzido num organismo, um gene exógeno está a ser 

introduzido num genoma que pode ou não pertencer à mesma espécie, mas que devido à 

universalidade das propriedades codificantes do DNA, permite que haja uma ponte entre 

espécies evolucionariamente muito distintas, através da transgenesis. Para criar um 

organismo multicelular transgénico, em animais superiores, é necessário que o transgene 

seja inserido na linha germinativa, para que possa ser transmitida à geração seguinte. 

Uma das maiores diferenças entre as células animais e as vegetais é a grande plasticidade 

que as últimas apresentam. Uma célula vegetal, quando colocada em condições ideais in 

vitro, consegue regenerar uma planta, constituindo por conseguinte uma vantagem 

relativamente às células animais.  

Os recentes avanços verificados a nível da sequenciação dos genomas, do modelamento 

biomolecular e metabólico, da edição dos genomas têm permitido o desenvolvimento de 

novas estratégias que apresentam uma maior especificidade relativamente ao alvo 
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pretendido. Estas tecnologias têm tido um enorme impacto a nível dos estudos mais 

aprofundados de doenças humanas, através da criação de modelos, e estão a ser aplicados 

em outros organismos eucariotas. 

Nesta unidade serão abordados diferentes exemplos de OGMs, tendo como base entender 

as tecnologias utilizadas na sua obtenção e as aplicações daí resultantes. Serão ainda 

considerados os possíveis problemas éticos, societais e ambientais que podem surgir com 

estas tecnologias.  

Temas a desenvolver: 

6.1 Aplicações de microrganismos transgénicos 

Conteúdos: A utilização de microrganismos transgénicos na indústria farmacêutica, 

agroalimentar, entre outras.  

 

6.2 Plantas transgénicas e suas aplicações 

Conteúdos: Métodos de transformação de plantas (físicos, químicos e biológicos). 

Importância do estabelecimento de um protocolo de regeneração de plantas. Exemplos de 

aplicações de plantas transgénicas. 

 

6.3 Células animais transgénicas 

Conteúdos: Métodos de transformação de células animais (físicos, químicos e biológicos). Os 

modelos celulares, as suas vantagens e limitações.  
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6.4 Animais resultantes da engenharia genética e suas aplicações 

Conteúdos: Métodos utilizados na obtenção de animais transgénicos (injeção pronuclear, 

células embrionárias estaminais). Diferenças entre animais transgénicos e animais clonados 

(transferência nuclear somática). A terapia génica, exemplos e seu potencial.  

 

6.5 Questões éticas associados com a utilização de OGMs 

Conteúdos: Legislação existente. A xenotransplantação. Os desafios societais e as 

consequências para os diferentes intervenientes. Os problemas ambientais associados com 

a utilização de OGMs.  

 

6.6 Edição de genomas: tecnologia CRISPR-Cas  

Conteúdos: CRISPR-Cas (“Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats - 

CRISPR ASsociated genes”) como uma nova ferramenta para a edição de genomas. A seleção 

das regiões alvo e a construção de vetores de expressão de Cas9/sg RNA. Como esta 

tecnologia poderá ultrapassar algumas das limitações encontradas nas metodologias 

utilizadas na obtenção de OGMs.  

  



34 
 

 
Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs 
PAULA FILOMENA MARTINS LOPES 

 

C - Trabalhos Práticos 

O número de trabalhos práticos e a escolha dos mesmos é sempre estabelecido para cada 

ano letivo, tendo em consideração o perfil dos estudantes. Quando esta unidade curricular 

é oferecida a outros cursos de 2º ciclo é tida em atenção a especificidade e as exigências do 

curso, para que seja adequado aos objetivos gerais do curso.  

De seguida será apresentado um conjunto de trabalhos práticos, entre outros, que são 

utilizados na UC.  
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Trabalho Prático Nº 1 

Isolamento e avaliação da concentração, pureza e qualidade dos ácidos nucleicos  

Neste trabalho prático pretende-se que os estudantes desenvolvam competência no 

delineamento e avaliação de protocolos de extração de ácidos nucleicos de diferentes tipos 

de amostras, tendo como base a análise de artigos científicos. Assim, diferentes protocolos 

de extração são realizados, partindo de amostras com diferentes características.  

Contextualização: 

A extração de ácidos nucleicos é um ponto crucial para todas as tecnologias de ácidos 

nucleicos que são posteriormente utilizadas nas diferentes áreas de investigação e de 

diagnóstico. A aplicação das diferentes metodologias é assim influenciada pela qualidade, 

quantidade e a pureza dos ácidos nucleicos. O isolamento dos ácidos nucleicos é altamente 

influenciada pela natureza da amostra.  

A qualidade dos ácidos nucleicos é determinado pelo seu grau de degradação e tamanho 

médio dos fragmentos. A degradação dos ácidos nucleicos é maioritariamente causado pela 

ação das nucleases, temperatura, força iónica, agentes químicos e valores de pH (Gryson 

2010).  

A pureza dos ácidos nucleicos é uma das condições necessárias e essenciais para que as 

reações enzimáticas sejam bem-sucedidas, nomeadamente as reações da PCR e as que 

recorrem a enzimas de restrição. Daí que os protocolos de extração de DNA tem que prever 

a presença de inibidores da PCR, tais como os vários componentes orgânicos que estão 

presentes em diferentes tipos de amostras, i.e., polissacáridos, ácidos gordos, polifenois, 

taninos, proteínas (Yu e Morrison, 2004, Makhzami et al., 2008, Selma et al., 2008, Passone 

et al., 2010), que podem interferir com o sucesso das reações.  

A degradação do RNA é um problema que é recorrente aquando a extração deste ácido 

nucleico. O manuseamento da amostra previamente à extração de RNA requer que os 

procedimentos de recolha e preservação da amostra sejam adequados a cada tipo de 
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amostra e que o protocolo de extração seja apropriado à análise que será posteriormente 

realizada (Auer et al., 2014).  

Procedimento: 

1. Na plataforma do SIDE são colocados três artigos científicos (Anexo I, são escolhidos 

2 protocolos de extração de DNA (e.g. Anexos I.1-I.3) e 1 protocolo de RNA (e.g. 

Anexos I.4-1.5)) que incluem a extração de ácidos nucleicos a partir de amostras 

diferenciadas.  

2. Os estudantes reúnem-se em grupos de 2 a 3 para elaborarem os protocolos de 

extração para cada amostra.  

3. Em seguida, cada grupo apresenta o seu plano e são discutidos as diferentes etapas 

relativamente à sua função e aos cuidados requeridos para a realização da tarefa.  

4. No laboratório, os estudantes preparam algumas das soluções requeridas para os 

diversos protocolos. 

5. Os estudantes realizam os protocolos de extração que seguem no geral as etapas 

definidas na Figura 1. 

 

Figura 1: Esquema geral de extração de ácidos nucleicos. 
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6. A avaliação da concentração, pureza e qualidade dos ácidos nucleicos extraídos é 

efetuada recorrendo à leitura das absorvências no espectrofotómetro, Nanodrop™, 

e através de uma eletroforese em gel de agarose. Na leitura do Nanodrop™ são 

avaliadas as concentrações, as contaminações com proteínas e outros contaminantes 

(específicos da amostra ou presentes nas soluções utilizadas durante o protocolo de 

extração). No gel de agarose para análise de DNA é avaliado a integridade da 

molécula e as contaminações com RNA. No gel de agarose desnaturante para análise 

de RNA é avaliado a integridade, a razão entre as bandas 25S e 18S e a presença de 

contaminação com DNA. 

 

7. Com os dados gerados do ponto anterior é discutida a eficácia de cada protocolo 

delineado e possíveis adaptações requeridas para que se possa melhorar o protocolo 

experimental.  
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Trabalho Prático Nº 2 

Identificação de SNPs e Desenho e execução de ensaios de “High Resolution Melting” 

(HRM) 

(Baseado em Pereira e Martins-Lopes, 2015) 

Neste trabalho prático pretende-se que os estudantes desenvolvam competência na análise 

de sequências de DNA, identificação de SNPs e desenho de ensaios de HRM com base em 

softwares bioinformáticos. Os estudantes ainda desenvolvem capacidades de execução e 

interpretação de ensaios de HRM. Para tal, são realizados vários protocolos integrados neste 

trabalho prático.  

Contextualização: 

Com a publicação das sequências dos diferentes genomas, surgiu a informação necessária 

para se poder desenvolver marcadores moleculares com maior facilidade. Os “Single 

Nucleotide Polymorphisms” (SNPs) acabaram por surgir com maior expressão após esta era, 

beneficiando da disponibilidade de informação relativamente a vários genomas. Segundo 

Cabezas et al. (2011), os SNPs apresentam inúmeras vantagens, tais como: serem 

maioritariamente bialélicos; serem abundantes e uniformemente distribuídos pelo genoma; 

serem relativamente estáveis durante a evolução; e apresentarem uma baixa taxa de 

mutação.  

Existem várias tecnologias moleculares que permitem a identificação rápida dos SNPs, 

possibilitando a análise de um grande número de amostras com a fiabilidade requerida. 

Entre as diferentes tecnologias disponíveis, o “High Resolution Melting” tem demonstrado 

ser um método expedito de avaliação dos diferentes variantes (Pereira e Martins-Lopes, 

2015; Giraultet al., 2018).  
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Procedimento: 

1. Os estudantes são distribuídos em grupos de 2 a 3 para realizarem o protocolo 1.  

2. Os estudantes reúnem-se em grupos de 2 a 3 para realizarem o protocolo 2, onde 

são alinhadas as diferentes sequências e são identificados e caracterizados os SNPs.  

3. Em seguida, cada grupo delineia a reação da PCR, tendo em atenção as diretrizes 

fornecidas no protocolo 2.  

4. Os grupos apresentam os resultados e são discutidas as várias opções. 

5. Os estudantes realizam o protocolo 3. 

6. Com os dados gerados do ponto anterior são analisados e discutidos em grupo, a 

validação requerida para a implementação desta tecnologia. De seguida, faz-se uma 

análise comparativa com outros métodos disponíveis na literatura para detetar SNPs.  

 

Protocolo nº1 

Sequenciação do gene UFGT (antocianidina 3-O-glicolsiltransferase) 

 

1. Extrair a sequência do gene UFGT (antocianidina 3-O-glicolsiltransferase) de Vitis 

vinifera L. do Genbank, mantido no “site” do NCBI (National Center for Biotechnology 

Information; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) em formato FASTA, para uma pasta do 

computador. 

2. Desenhar os “primers” que permitem amplificar o gene recorrendo a diversas 

ferramentas bioinformáticas de livre acesso (e.g. Primer-blast - 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/; Primer3plus - 

http://primer3plus.com/cgi-bin/dev/primer3plus.cgi). Depois estabelecer as 

condições para ter conjuntos de “primers” que permitam obter a sequência total do 

gene. O desenho dos “primers” deve ter em conta as indicações referidas na lista de 

verificação (LV1). 

3. Amplificar o gene UFGT utilizando o DNA de cada variedade de videira (pelo menos 

4 variedades diferentes são testadas) e os “primers” específicos.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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4. Preparar a mistura de reação da PCR em gelo: 

 

Reagentes Concentração “Stock” Volume/reação (µL) 

DNA genómico 20 ng/ µL 1 

MgCl2 25 mM 1 

dNTPs 10 mM 0,4 

Primer (Foward e Reverse)* 5 µM 0,8 /cada 

ddH2O  Até 13,94  

Taq Polimerase (Gibco) 5 U/µL 0,06 

Tampão de PCR 10 x 2 

* Os “primers” utilizados amplificam o gene UFGT incluindo uma porção da região promotora, 
amplificando um fragmento com 1500 bp. 

 

O ciclo da PCR é o seguinte:  

Passo Temperatura (ºC) Tempo (min) Ciclo 

1 94 3  

2 94 1  

3 58 1  

4 72 2 Ir para 2, 29 vezes 

5 72 10  

6 4 ꚙ  

 

5. No final da reação da PCR, efetuar uma eletroforese em gel de agarose para 

confirmar o tamanho do fragmento amplificado. 

6. Cortar os fragmentos com o tamanho desejado com recurso a uma lâmina de bisturi, 

utilizando um transiluminador para visualizar as bandas.  

7. Purificar as bandas isoladas utilizando um “kit” comercial (e.g. Quantum Prep™ 

freeze n squeeze – Biorad). 

8. Enviar os fragmentos para sequenciar, com um conjunto de “primers” que garantem 

a sobreposição das sequências, a fim de se obter a sequência completa do gene.  
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Lista de verificação: 

LV1. Desenho de “primers”: 

1. Os “primers” devem ter um tamanho entre 15 a 30 nucleótidos; 

2.  O conteúdo em GC deverá estar compreendido entre os 40-60%, distribuídos 

uniformemente pela sequência; 

3. A extremidade 3’ deverá conter 1 a 2 G ou C; 

4. Deve ser testada a probabilidade de formação de “hairpins” e dímeros; 

5. Deve ser verificada a complementaridade dos “primers” com o DNA alvo; 

6. A diferença entre a temperatura de “melting” (Tm) dos 2 “primers” não deve exceder 

os 5°C. 

 

Protocolo nº2 

Ferramentas bioinformáticas para a identificação de SNPs.  

 

1. Fornecer as sequências do gene UFGT (antocianidina 3-O-glicolsiltransferase) de 

várias variedades de Vitis vinifera L. 

2. Alinhar as sequências recorrendo a programas bioinformático de alinhamento de 

sequências de acesso livre disponíveis (e.g. Clustal Omega- 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/; Tcoffee- 

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/tcoffee/) utilizando como referência a sequência 

do gene UFGT disponível na base de dados (ver protocolo nº1). 

3. Criar uma tabela com a identificação da localização e do tipo de SNP para cada 

variedade de Vitis vinifera L.  

 

 

  

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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Protocolo nº3 

A aplicação de “High Resolution Melting” na deteção de SNPs.  

 

1. Recorrendo à informação obtida no protocolo nº2 identificar os locais mais 

polimórficos. 

2. Definir os “primers” para o ensaio de HRM (“High Resolution Melting”), utilizando as 

definições dos locais mais polimórficos e obedecendo à LV1. 

3. O DNA de cada variedade de videira (pelo menos 4 variedades de videira são 

testadas) é utilizado na amplificação do segmento do gene UFGT sob estudo, 

utilizando os “primers” específicos. Cada amostra é utilizada em triplicado.  

4. Programar os ciclos de PCR/HRM no StepOne Real-Time PCR (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA), com o seguinte perfil: 

 

Passo Temperatura (ºC) Tempo Ciclo 

PCR 

1 94 10 min  

2 95 30 s  

3 58 30 s  

4 72 30 s 
Ir para 2, 40 

vezes 

5 95 30 s  

HRM 
6 65 1 min  

7 Incremento de 0,3 1 s  

8 95 15 s  

*A verde estão indicados os passos em que o sistema adquire dados de fluorescência. 
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5. Introduzir o “layout” das amostras no sistema. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A         

B         

C         

D         

E         

F         

 

 

6. Preparar a mistura de reação da PCR, em gelo, e depois colocar no StepOne Real-

Time PCR: 

 

Reagentes Concentração “Stock” Volume/reação (µL) 

MeltDoctor HRM Master 

Mix 

2x 

 

10 

 

Primer 1 5 µM 1,2 

Primer 2  5 µM 1,2 

DNA genómico 10 ng/µL 1,0 

Água ultrapura  6,6 

* Os “primers” utilizados amplificam uma região do gene UFGT, amplificando um fragmento com 704 bp. 

 

7. Avaliar as curvas de amplificação no final da reação para averiguar se todas as 

reações decorreram de acordo com o expectável.  

8. Calcular as curvas de “melting” e analisar os perfis das curvas, identificar as diferentes 

variantes e associar com a sequência resultante de sequenciação por Sanger. 
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Trabalho Prático Nº 3 

Clonagem de Fragmento de PCR    

(Baseado em Gomes et al., 2018) 

Neste trabalho prático pretende-se que os estudantes desenvolvam competência na 

clonagem de fragmentos de DNA e na avaliação crítica do sucesso da clonagem. Para tal, são 

realizados vários protocolos.  

Contextualização: 

A tecnologia de DNA tem como objetivo central a capacidade de isolar e amplificar um 

determinado gene/fragmento de DNA. Todas as estratégias de clonagem estão divididas em 

etapas: (1) isolamento do fragmento de ácido nucleico a clonar; (2) a inserção do DNA no 

vetor; (3) a inserção do DNA recombinante numa célula hospedeira e; (4) a utilização de um 

método de seleção das células que contém o fragmento recombinante.  

Os princípios da tecnologia de clonagem são vastamente aplicados na obtenção de 

organismos geneticamente modificados e na construção de bibliotecas genómicas, de 

expressão, de PCR e de subtração. Cada escolha efetuada no decorrer do processo tem que 

ser ponderada (e.g. escolha do vetor; escolha da célula hospedeira). A utilização das 

bibliotecas em novas estratégias de sequenciação, i.e. metagenómica, é hoje uma realidade 

e implicam que se conheçam as bases das tecnologias por detrás para que a interpretação 

dos resultados possa ser mais fundamentada.  

Procedimento: 

1. Os estudantes são distribuídos em grupos de 2 a 3 para realizarem o protocolo 4.  

2. Os estudantes reúnem-se em grupos de 2 a 3 para realizarem o protocolo 5.  

3. O sucesso de transformação é avaliado por cada grupo e são isoladas 3 colónias para 

serem utilizadas no protocolo 6. 

4. De seguida, faz-se uma análise comparativa entre os diferentes grupos.  

 



 
Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs 

PAULA FILOMENA MARTINS LOPES 

45 

 

Protocolo nº4 

Amplificação e purificação do gene LDOX (“leucoanthocyanidin dioxygenase”)  

 

1. Amplificar o gene LDOX utilizando o DNA da variedade de videira Sousão e os 

“primers” específicos (Fwd 5’- CAAGAGAGAAAGGGAAGG-3’ e Rev 5’- 

GATGAAATACAACAAGGC-3’) (Gomes et al., 2018).  

2. Preparar a mistura de reação da PCR em quadruplicado, em gelo: 

 

Reagentes Concentração Stock Volume/reação (µL) 

DNA genómico 20 ng/ µL 2,5 

MgCl2 25 mM 1 

dNTPs 10 mM 1 

“Primer” (“Foward” e 

“Reverse”)* 

5 µM 2/cada 

ddH2O  9,44  

Taq DNA Polimerase 

(Roche) 

5 U/µL 0,06 

Tampão de PCR 10 x 2 

* Os “primers” utilizados amplificam o gene LDOX incluindo um porção da região promotora, amplificando um 
fragmento com 1312 bp. 

 

O ciclo da PCR é o seguinte:  

Passo Temperatura (ºC) Tempo (min) Ciclo 

1 95 5  

2 95 1  

3 61 1  

4 72 1,75 Ir para 2, 34 vezes 

5 72 10  

6 4 ꚙ  
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3. No final da reação da PCR, efetuar uma eletroforese em gel de agarose com uma 

parte do volume total da reação para confirmar o tamanho do fragmento 

amplificado. 

4. Fazer o “bulk” das reações da PCR bem-sucedidas e proceder à purificação da reação 

da PCR utilizando “QIAquick PCR purification kit” (Qiagen), seguindo as instruções 

fornecidas. 

5. Avaliar a concentração de DNA recorrendo ao Nanodrop™. 

 

Protocolo nº5 

Clonagem do gene LDOX (“leucoanthocyanidin dioxygenase”) e seleção das bactérias 

recombinantes. 

 

1.  Preparar os meios de cultura de bactérias previamente. Seguir as indicações na 

preparação: 

Meio “Luria Broth” (LB) sólido 

Constituintes Concentração Procedimento 

Meio LB liofilizado 25 g/L Dissolver, autoclavar a 

121 ºC, durante 15 min. Agar 15 g/L 

Água destilada até 1 L 

Deixar arrefecer até 50 ºC. 

Numa câmara de fluxo laminar: 

Ampicilina (100 mg/mL) 50 μg/mL 
Adicionar e incorporar no 

meio. 
IPTG (100 mM) 0,5 mM 

X-GAL (50 mg/mL) 80 µg/mL 

Distribuir por placas de Petri (20 mL), tendo o cuidado de não formar bolhas. 

Armazenar selado a 4º C, até utilizar. 
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Meio “Luria Broth” (LB) líquido 

Constituintes Concentração Procedimento 

Meio LB liofilizado 25 g/L Dissolver, autoclavar a 

121 ºC, durante 15 min. Água destilada até 1 L 

Deixar arrefecer até à temperatura ambiente. 

Numa câmara de fluxo laminar: 

Ampicilina (100 mg/mL) 50 μg/mL Adicionar e incorporar no 

meio. 

Distribuir por tubos de falcon (10 mL). 

Armazenar selado a 4º C, até utilizar. 

 

2.  Preparar a mistura de ligação em gelo, com os seguintes constituintes: 

 

Reagentes Concentração “Stock” Volume (µL) 

Produto de PCR purificado  * 

Água (Gibco)  Até 10 µL 
Vector pGEM®-T (Promega) 50 ng/µL 1 

T4 DNA ligase 3U/µL 1 

Tampão da T4 DNA Ligase 2x 5 

ATP 10 mM 1 
* Uma razão molar de produto de PCR: vetor na ordem dos 1:3 vai ser calculado de acordo com a concentração 
obtida no protocolo 4 (LV2). 

3. Incubar a 4ºC durante a noite, para aumentar a eficiência de ligação.  

4. Colocar as células competentes DH5α de Escherichia coli em gelo, adicionar 2 µL da 

reação de ligação e misturar gentilmente com as células. 

5. Deixar 20 minutos em gelo. 

6. Colocar em banho-maria durante 45-50 segundos a 42ºC. Transferir de imediato para 

o gelo durante mais 2 minutos.  

7. Adicionar 950 µL de meio SOC (“Super Optimal Broth”) e colocar a 37ºC com agitação 

(150 rpm) durante 1 hora.  

8. Plaquear na hotte 100 µL da reação do ponto 7 por cada placa de Petri com o meio 

preparado no ponto 1.  
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9. Incubar as placas a 37ºC durante a noite.  

10. No dia seguinte, fazer a identificação das colónias transformadas, selecionado 5 

colónias brancas (utilizar um palito autoclavado) e colocando-as em meio líquido 

descrito no ponto 2. Este ponto faz-se em simultâneo com o ponto 1 do protocolo 6.  

 

Lista de verificação: 

LV2. Cálculo da concentração de inserto requerida: 

Aplicar a fórmula utilizada para o cálculo da quantidade de produto de PCR requerido: 

 

ng vetor x kb do inserto (produto de PCR)   x razão produto de PCR : vetor 
  kb tamanho do vetor 
 

Sendo que: o tamanho do vetor utilizado é de 3.0 kb 
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Protocolo nº6 

Confirmação das bactérias recombinantes por PCR 

1. Colocar 2 µL de água para biologia molecular no “eppendorf” que vai ser utilizado na

PCR. Depois de selecionar a colónia (ponto 10, protocolo 5) passar o palito pelo tubo

e só depois colocar o palito no meio de cultura.

2. Preparar a mistura de reação da PCR em gelo:

Reagentes Concentração “Stock” Volume/reação (µL) 

Colónia 2 

MgCl2 25 mM 1 

dNTPs 10 mM 0,4 

“Primer” (“Foward” e 

“Reverse”)* 

5 µM 0,8 /cada 

ddH2O Até 12,94 

Taq DNA Polimerase 

(Gibco) 

5 U/µL 0,06 

Tampão de PCR 10 x 2 

* Os “primers” utilizados são os universais M13 Fwd (18 bp): 5´- TGTAAAACGACGGCCAGT-3´ e Rev. (18 bp):
5´- CAGGAAACAGCTATGACC-3´

O ciclo da PCR é o seguinte: 

Passo Temperatura (ºC) Tempo (min) Ciclo 

1 94 5 

2 94 0,5 

3 54 0,5 

4 72 0,5 Ir para 2, 29 vezes 

5 72 10 

6 4 ꚙ 

3. No final da reação da PCR, realizar uma eletroforese em gel de agarose, para

confirmar se as colónias selecionadas contém o fragmento com o tamanho

requerido.
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Trabalho Prático Nº 4 

Escolha de ferramentas CRISPR para a edição do gene L-idonate dehidrogenase (IdnDH) de 

Vitis vinifera L. 

(Baseado em Ren et al., 2016) 

Neste trabalho prático pretende-se que os estudantes desenvolvam competências na 

procura de RNA-guia e nas ferramentas CRISPR disponíveis para editar genomas, tendo por 

base softwares bioinformáticos. Os estudantes ainda desenvolvem capacidades de execução 

de trabalhos laboratoriais centrando-se na validação dos “constructs”. Para tal, são 

realizados dois protocolos integrados neste trabalho. 

Contextualização:  

A edição de genomas utilizando nucleases capazes de alvejar sequências específicas do 

genoma têm constituído uma nova forma de abordar a alteração das características de 

organismos eucariotas, ultrapassando as limitações e controvérsias geradas à volta dos 

organismos geneticamente modificados. Existem três tipos de sistemas capazes de editar os 

genomas tendo por base as nucleases capazes de alterar uma sequência específica: (1) 

“Zincfinger nucleases” (ZFNs); (2) “Transcription activator-like effector nucleases” (TALENS) 

e; (3) sistema “Clustered regulatory interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/CRISPR-

associated protein 9” (Cas9) (CRISPR/Cas9). Apesar dos dois primeiros sistemas já terem sido 

utilizados com sucesso na edição de vários organismos (revisto por Nemudry et al., 2014; 

Osakabe e Osakabe, 2015), o desenho dos “constructs” é bastante demorado e muito 

dispendioso (Nemudryi et al., 2014, Osakabe e Osakabe, 2015).  

Recentemente, a utilização do sistema de CRISPR/Cas9 tem sido muito explorado, revelando 

ser uma ferramenta eficaz e mais facilmente acessível para os diferentes organismos, 

incluindo bactérias, leveduras, animais e plantas (Gasiunas et al., 2012; DiCarlo et al., 2013; 

Jinek et al., 2103; Li et al., 2013). 
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O CRISPR-Cas9 não é apenas uma ferramenta de edição de genomas, apresentando uma 

diversidade de aplicações como a regulação génica, a edição epigenética, a engenharia da 

cromatina e na tecnologia de imagiologia, entre outros (Adli, 2018). 

Procedimento: 

1. Os estudantes são distribuídos em grupos de 2 a 3 para realizarem o protocolo 7, 

recorrendo a um computador com ligação à internet.  

2. De seguida, faz-se uma análise comparativa entre os diferentes grupos, discutindo os 

resultados obtidos.  

3. Os estudantes reúnem-se em grupos de 2 a 3 para realizarem o protocolo 8.  

 

Protocolo nº 7 

Seleção das sequências alvo no gene IdnDH e construção do vetor de expressão 

Cas9/sgRNA  

 

1. Extrair a sequência, do “site” do NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/), do gene L-

idonate dehidrogenase (IdnDH) de Vitis vinifera L. em formato FASTA. 

2. Mostrar a disponibilidade de diferentes softwares disponíveis para o desenho de RNA 

guias (sgRNA): 

- http://crispr.hzau.edu.cn/cgi-bin/CRISPR2/SCORE 

- http://www.rgenome.net/cas-offinder/ 

- https://benchling.com/ 

3. Explorar os diferentes softwares e identificar sgRNA que podem ser utilizados no gene 

sob análise. 

4. Analisar os resultados obtidos e selecionar os mais adequados entre os grupos. 

5. Centrando a aplicação à ferramenta de CRISPR-Cas9 e utilizando o protocolo baseado 

no GoldenBraid 3.0, avaliar as diferentes formas de contruir o “construct” com todos 

os genes requeridos, começando por importar os sgRNA para o programa.  

6. Elaborar a sequência do protocolo a seguir com base no GoldenBraid, como 

exemplificado na figura 2.  

http://crispr.hzau.edu.cn/cgi-bin/CRISPR2/SCORE
http://crispr.hzau.edu.cn/cgi-bin/CRISPR2/SCORE
http://www.rgenome.net/cas-offinder/
https://benchling.com/
https://benchling.com/
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Figura 2: Exemplificação do esquema geral do protocolo elaborado no ano de letivo de 2017/18. 

 

 

Protocolo nº 8 

Confirmação do “construct” recorrendo à digestão com endonucleases de restrição  

 

1. Utilizar um conjunto de amostras fornecidas, referentes aos diferentes níveis de 

inserção (Figura 2), a fim de podermos identificar diferenças entre as várias etapas 

de elaboração de um vetor utilizado em CRISPR-Cas9.  

2. Preparar um MiniPrep de cada amostra, seguindo as indicações do fornecedor do 

“kit” (e.g. GeneJET Plasmid Miniprep Kit- Thermo Fisher Scientific). 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs 
PAULA FILOMENA MARTINS LOPES 

 

3. Efetuar as digestões, seguindo o seguinte protocolo: 

Reagente Concentração “Stock” Volume (µL) 

Miniprep  2 

Tampão de restrição 10 x 2 

Enzima de restrição (e.g. 

BamHI) 

10 U/µL 1 

Água   15 

 

Incubar 1 hora a 37ºC. 

 

4. Efetuar uma eletroforese em gel de agarose (1%) a 100 V durante 1 h. Capturar a 

imagem do gel e analisar. 

5. Comparar os resultados com os previstos através do programa 

https://benchling.com/. 

  

https://benchling.com/
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A bibliografia é atualizada com artigos científicos.  

 

 

https://benchling.com/
http://crispr.hzau.edu.cn/cgi-bin/CRISPR2/SCORE
http://crispr.hzau.edu.cn/cgi-bin/CRISPR2/SCORE
http://www.rgenome.net/cas-offinder/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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III - Avaliação da Unidade Curricular pelos Discentes 

A avaliação das unidades curriculares pelos discentes é uma prática seguida na Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. A avaliação é efetuada com a aplicação de questionários 

aos estudantes relativos a cada UC, no final de cada semestre. Estes questionários estão 

disponíveis na plataforma SIDE. Os questionários estão divididos em duas componentes: 

avaliação do funcionamento da UC (11 questões) e avaliação do docente (7 questões). Os 

estudantes são sensibilizados para procederem ao preenchimento do questionário, mas 

muitas vezes não o fazem. Isso explica a baixa amostragem verificada nos questionários 

apresentados nesta UC. 

Os resultados são depois analisados e validados pelo gabinete de Qualidade da UTAD, 

ficando disponíveis no SIDE para consulta dos docentes da UC. Nesta UC o nível de satisfação 

é elevado para os dois anos letivos analisados (2015/16 e 2017/2018), como se poderá 

observar na figura 3. 

 

Figura 3: Avaliação do funcionamento global da UC de Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs e da 

docente no âmbito desta UC para os anos letivos 2015/2016 e 2017/2018.  
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Em seguida, são apresentados os resultados obtidos para questão do questionário, 

relativamente aos dois anos analisados.  
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A- Ano letivo 2015/16 

1. Funcionamento da Unidade Curricular
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2. Docente

 



 
Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs 

PAULA FILOMENA MARTINS LOPES 

63 

 

 

  



64 
 

 
Tecnologia de Ácidos Nucleicos e OGMs 
PAULA FILOMENA MARTINS LOPES 

 

B- Ano letivo 2017/18 

1. Funcionamento da Unidade Curricular 
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2. Docente 
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V - ANEXOS 

ANEXO I 

Exemplos de artigos científicos relacionados com o Trabalho Prático nº 1. 

ANEXO I.1 – artigo base para a extração de DNA de tecidos parafinados 

ANEXO I.2 – artigo base para a extração de DNA de amostras de mostos 

ANEXO I.3 – artigo base para a extração de DNA de tecidos de moluscos 

ANEXO I.4 – artigo base para a extração de RNA de tecidos de plantas 

ANEXO I.5 – artigo base para a extração de RNA de vírus 
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ANEXO I.1 – Artigo base para a extração de DNA de tecidos parafinados 
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ANEXO I.2 – Artigo base para a extração de DNA de amostras de mostos 
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ANEXO I.3 – Artigo base para a extração de DNA de tecidos de moluscos 
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ANEXO I.4 – Artigo base para a extração de RNA de tecidos de plantas 
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