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RESUMO 

 

A demanda por alimentos exige que se tenha cada vez mais produtividade dos 

cultivares por diversas razões. Essa produtividade pode ser alcançada pelo uso de 

plantas transgênicas. Os produtos de plantas transgênicas precisam ser controlados 

e reguladas por Legislação Federal. No Brasil são os Atos do Poder Executivo de 24 

de abril de 2003 e o Decreto número 4680, que autorizam o uso de até 1,0% de 

transgênico. Na União Europeia utiliza-se padrões estabelecidos pela “Comission 

Regulation” nos decretos de números 1829/2003 e 1830/2003. Este estabelece que 

produtos alimentícios, os quais contenham organismo geneticamente modificado e 

estejam autorizados, não podem ter em seu conteúdo, transgênico acima de 0,9%, 

sob pena de receber a denominação “geneticamente modificado” na lista de 

ingredientes. A detecção de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) é uma 

necessidade dos consumidores a fim de resguardar sua saúde.  Para a indústria isto 

significa obedecer a legislação e controlar a qualidade desses produtos alimentícios. 

O promotor “P35S” é uma sequência procedente do vírus do mosaico da couve-flor, 

amplamente encontrado em produtos transgênicos, sendo o gene de maior 

expressão normalmente insertado e expresso como MON 810. A especificidade do 

ensaio depende de dois pilares: a amplificação isotérmica do DNA dirigida por 

“primers” específicos; e dos produtos de hibridização por HDA com sondas 

específicas de captura e indicadora. Os genossensores confeccionados realizam 

detecção por técnicas eletroquímicas. O método requer um equipamento simples e 

acessível para detecção in situ.  Isso pode ser vantajosamente aplicado para a 

detecção específica de pequenas quantidades de biomarcadores de ácidos 

nucleicos em análises diagnósticas, ambientais e alimentares. O sistema que 

combina HDA e a detectabilidade permite uma detecção do tipo SIM/NÃO, a partir 

de 30 cópias de DNA. O método oferece uma ferramenta versátil e sensível para a 

detecção de pequenas quantidades (≈0,5%) de DNA transgênico, não apenas para 

controle de segurança alimentar, mas também para o diagnóstico e controle de 

áreas ambientais. 

 

Palavras-chave: Sensor de DNA, detecção eletroquímica, Organismos 

Geneticamente Modificados, promotor P35S, amplificação isotérmica de DNA 

dependente da helicase. 



 

ABSTRACT 

The need for food demands the crops to increase more and more its productivity for 

several reasons. This may be accomplished by the use of transgenic plants. The  

products of transgenic plants need to be controlled and regulated by Federal Law. In 

Brazil, the Executive Power Acts of 2003 April 24th and the Decrete number 4680 

recomend the use of 1,0 % of transgenic at the most. In the European Union, the 

"Comission Regulation" has stablished standards by the Decrees 1829/2003 and 

1830/2003. Both of them determine that authorized food products that contain  

genetically modified organisms should not be composed by a rate of transgenic 

constituents higher than 0.9%, which otherwise should be labeled as "genetically 

modified" in the list of ingredients. The detection of Genetically Modified Organisms 

(GMOs) is a need of the consumers to maintain their health protected. For the 

industry, this means to act according to the law and control the quality of its food 

products. The promoter "P35S" is a sequence that stems from the virus of the 

cauliflower's mosaic, widely found in transgenic products and one of the most  

commonly used genes, being usually expressed as MON 810. The particularity of 

this test stands on two characteristics: the isothermical amplification of the DNA 

driven by specific "primers"; and the products hybridized by HDA with specific 

capture and indicating gauges. The genossensors supplied were detected by 

electrochemical techniques. The method requires a simple and accessible for field 

detection equipment. This can be beneficially applied for the detection of specific and 

small amounts of biomarcadores of nucleic acids in diagnostic, environmental and 

food analysis. The system that combines HDA and detectability allows detection of 

the kind YES/NO, from 30 copies of DNA. The method offers a versatile and sensible 

tool for the detection of small amounts (~ 0,5%) of transgenic DNA, not only for the 

control of food safety, but also for the diagnostic and control of environmental areas. 

 

 

Key-words: DNA sensor, electrochemical detection, Genetically Modified Organisms, 

Promotor P3Ss, DNA helicase – dependent isothermical amplification.  

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 Folha de rosto  

 Ficha catalográfica  

 Ficha de avaliação  

 Dedicatória  

 Agradecimentos  

 Resumo  

 Abstract  

 Sumário   
 Lista de Ilustrações  
 Lista de Tabelas  
 Lista de Abreviaturas e siglas  
1 Capitulo I: Introdução  16 
 Introdução 17 
 Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 21 
2 Revisão Bibliográfica 22 
2.1 Transgênicos 22 
2.2 Milho MON 810 26 
2.3 Genossensores para a detecção de Organismos Geneticamente 

modificados 
28 

2.4  Técnicas de Amplificação de DNA 32 
2.4.1 Polimerase Chain Reaction- PCR- Reação em Cadeia da 

Polimerase 
33 

2.4.2 Helicase Dependent Amplification (HDA) 35 
3 Capítulo 3: Objetivos 39 
3 Objetivos 40 
4 Capítulo 4: Experimental 41 
4. Experimental 42 
4.1 Instrumentação eletroquímica e construção do eletrodo de trabalho 42 
4.2 Construção do sensor eletroquímico de DNA (genossensor) 43 
4.2.1 Monocamadas automontadas (SAMs) de biomoléculas em eletrodos 

de metal (Au) 
44 

4.2.2 Design das sequências de nucleotídeos do genossensor 45 
4.2.3 Estudo da concentração da sonda de captura 50 
4.2.4 Medida Cronoamperométrica 51 
4.3 Amplificação isotérmica dependende de helicase (HDA) 53 
4.3.1 Seleção de primers 53 
4.3.2 Condições de amplificação 53 
4.4 Isolamento de DNA de amostras de alimentos : pureza e controle de 

qualidade 
54 

4.5 Preparo das amostras com DNA amplificado por PCR e/ou HDA 57 
4.6 Protocolo geral de análise de amostras 59 
 Referências Bibliográficas 60 
 Capítulo 5: Artigo 63 
 Resumo 64 
 Introdução 65 
 Seção Experimental 67 
 Amplificação de DNA dependente da helicase 68 



 

 Construção da superfície sensora 68 
 Ensaio de Hibridização e Detecção Eletroquímica 69 
 Preparação das amostras alimentares 70 
 Isolamento de DNA de amostras de alimentos: pureza e controle de 

qualidade 
70 

 Digestão enzimática de DNA genômico 72 
 Resultados e discussão 73 
 Amplificação HDA: Design e Avaliação 75 
 Design do genossensor e performance analítica 77 
 Acoplando HDA e genossensor eletroquímico 83 
 Conclusões 84 
 Agradecimentos 85 
 Referências 85 
 Comentários e Perspectivas 88 
 Apêndice 89 
 Anexos 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 Construção típica dos transgênicos 19 
Figura 2 Países com plantações transgênicas  22 
Figura 3 Esquema de ensaio de hibridização tipo sandwich 31 
Figura 4 Potenciostato/Galvanostato para medidas eletroquímicas 32 
Figura 5 Esquema de PCR 34 
Figura 6 Esquema de amplificação dependente da helicase  37 
Figura 7 Esquema de montagem do eletrodo de trabalho de Au 42 
Figura 8 Voltamograma cíclico, do eletrodo de ouro policristalino limpo, em 

H2SO4 0,5M, Velocidade de varredura 100 mVs-1 
43 
 

Figura 9 Esquema das etapas do procedimento experimental 44 
Figura 10 Estrutura mais estável de T80 (80-nt target) a 20 ºC e 0,3 M Na+ a 

partir do servidor MFold Web 
46 

Figura 11 Estrutura da sonda de captura e indicadora a 20 ºC e 0,3 M Na+ a 
partir do servidor MFold Web 

47 

Figura 12 Resposta do genossensor eletroquímico para concentrações de 
target variando entre 0 e 3 Nm na ausência (azul) ou presença 
(vermelho) de 75 nM de primer direto 

48 

Figura 13 Estrutura mais estável de T105 (105-nt target) a 20 ºC e 0,3 M Na+ 
a partir do servidor MFold Web 

50 

Figura 14 Efeito da concentração da sonda de captura 51 
Figura 15 Voltamograma típico da reação de TMB 52 
Figura 16 Protocolo geral de extração de DNA de amostras alimentares 55 
Figura 17 Protocolo geral de análise de amostras, incluindo unidade de 

conteúdo de DNA e equivalentes 
59 

Figura 18 Eletroforese em gel de agarose 0,8% (em buffer 1XTBE) de DNA 
genômico de Zea mays. Linha 1: Padrão de tamanhos, linha 3: 
Digestão por toda a noite de MON810-10%, linha 5: MON810-
10% sem cortes, linha 7: MON810-0% digerido por toda a noite.  

73 

Figura 19 Representação esquemática das diferentes etapas que envolvem 
o genossensor eletroquímico 

74 

Figura 20 (A) eletroforese em gel de agarose 3% (buffer 1XTBE) de 
produtos de HDA iniciando com diferentes números de cópias de 
T105. Linha 1: Ladder (padrão), Linha 2: controle sem molde, 
Linhas 4-8 3x105, 3x104, 3x103, 3x102 e 3x101 cópias por ensaio. 
(B) as curvas de amplificação isotérmica (T=65 ºC) obtidas por 
HDA baseado em fluorescência de tempo real de T105. O número 
de cópias inicial de T105 cópias por ensaio foi (a) 3x105, (b) 3x104, 
(c) 3x103, (d) 3x102, (e) 3x101, (f) 0 (controle sem molde). A linha 
horizontal verde representa o número limite utilizado para obter a 
curva de calibração. 

75 

Figura 21 Equilíbrio concorrente quando (parte superior) a sonda de 
captura se liga com o 3’ – terminal do target e (parte inferior) 
sonda de captura hibridiza com o final 5’ do target. 

79 

Figura 22 (A) Efeito da concentração da sonda de captura no coeficiente da 
curva de calibração. (B) Variação da resposta analítica com a 
concentração de DNA (pontos vermelhos) de T80, (triângulos 

80 



 

cinzas ) para T105. 
Figura 23 (A) correntes amperométricas obtidas iniciando com diferentes 

copias de T105 depois de 40 min (azul), 60 min de reação de HDA 
a 65 oC (vermelho). (B) variação da resposta eletroquímica para 
diferentes percentagens de MON 810 em DNA extraído de 
farinhas de milho depois de 60 min de amplificação isotérmica. 
 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 Tabela comparativa de técnicas de amplificação utilizadas 
nesse estudo 

38 

Tabela 2 Sequências de “Primers”, Target sintéticos, sondas de 
captura e indicadora  

49 

Tabela 3 Parâmetros de seleção de iniciadores segundo 
recomendações do Kit HDA  

53 

Tabela 4 Primers empregados na HDA 53 
Tabela 5  Condições ótimas da amplificação por HDA 54 
Tabela 6 Tabela descritiva das amostras certificadas de DNA de 

milho transgênico  
56 

Tabela 7 Par de primers FP159 /RP159 utilizado na PCR convencional 57 
Tabela 8 Relações de MON810 testadas nesse estudo de detecção 58 
Tabela 9 Número de cópias de DNA sintético 58 

Tabela 10 Sequência de primers, target sintéticos, sondas de captura 
e indicadora 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
bp Par de bases 
BSA Sérum de albumina bovina 
CaMV Cauliflower Mosaic Virus 
CGE capillary gel electrophoresis 
CNBS Conselho Nacional de Biossegurança 
CP Capture Probe – Sonda de Captura 
CNTBio Comissão Técnica Nacional de Biossegurança  
Cry1Ab Proteína derivada do Bacilus thuringiensis 
DNA Ácido Desoxirribonucléico 
DTT Ditiotreitol 
EC Comunidade Europeia 
EFSA Autoridade de Segurança Alimentar Europeia 
EU União Europeia 
FITC Isotiocianato de fluoresceína 
GC Guanina – Citosina 
GMO  Genetically Modified Organisms 
HDA Helicase Dependent Amplification 
LIF laser-induced fluorescence 
LOD Limite de Detecção 
LOQ Limite de Quantificação 
MON Monsanto 
nt Nucleotídeos 
OGM(s) Organismos Geneticamente Modificados  
P35S Promotor 35S 
PCR Polymerase Chain Reaction 
PMEM Parecer Científico sobre Monitoramento de Degradação Ambiental 
POD Enzima peroxidase 
qPCR PCR em tempo-real 
RNA Ácido Ribonucléico 
SAM Self- assembled monolayer  
sat Saturado 
S/B Relação sinal / branco 
SHE Standard hydrogen electrode 
SD Desvio Padrão 
SRD Desvio Padrão Relativo 
SP Signaling Probe – Sonda Indicadora 
SSB Proteína single-stranded binding  
T Target – alvo  
TMB Tetrametilbenzidina 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 1 - Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

17 
 

 

1. Introdução 

O mundo tem uma grande demanda por alimento tanto para suprir a 

necessidade dos humanos como a dos animais. As plantações de gêneros 

alimentícios são a principal fonte para suprir essa demanda. Muitos cientistas estão 

pesquisando modificações genéticas com o intuito de resolver danos ou riscos de 

escassez, melhorar as propriedades nutricionais e reduzir perdas nas plantações. 

Atualmente, Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) têm sido utilizados em 

muitas culturas porque apresentam maior resistência às pragas de insetos e às 

doenças nas plantas. As perdas por esses fatores são drasticamente reduzidas com 

a utilização dos OGMs, no entanto algumas modificações nesses organismos podem 

traduzir melhorias na qualidade do alimento. 

Determinar a quantidade de transgênicos em um produto alimentício 

comercial pode ser uma tarefa realizável? Sim, desde que se tenham dispositivos 

capazes de identificar um componente transgênico com elevada seletividade, 

sensibilidade e reprodutibilidade. A partir dessa necessidade, foram desenvolvidos 

sensores eletroquímicos para detecção de Organismos Geneticamente Modificados. 

Um organismo é caracterizado como geneticamente modificado quando parte 

de um DNA derivado de outra espécie lhe agrega outra característica como 

resistência a pragas (HOLST-JENSEN, 2012). Devido à incerteza nas 

consequências do consumo de alimentos alterados geneticamente, os governos de 

diversos países têm normatizado a quantidade permitida de OGMs nos alimentos.  

 Muitos países apresentam legislações que regulamentam os alimentos em 

relação à transgenicidade. O Brasil o fez através do Decreto nº 4680, de 24 de abril 

de 2003; os USA, através do “US Food and Drug Administration, Center for Food 

and Applied Nutrition”; o Japão, pelo “Department of Food Safety, Pharmaceutical 

and Medical Safety Bureau, Ministry of Health, Labor and Wilfare of Japan”; a Coreia 

do Sul, “Ministry of Agriculture and Foresty of Korea”; Hong Kong, “Centre for Food 

Safety, Guidelines on Voluntary Labelling of Genetically Modified (GM Food”; 

Taiwan, “Biotechnology Safety Assessment Guidelines for Biotech Foods”; a Arábia 

Saudita, “US Departament of Agriculture, Foreign Agricultural Service, GAIN Report 

# USA 1019 of November 13, 2001”; e a União Europeia, “Commission Regulation 

No. 1829/2003 of September 22, 2003; Commission Regulation No. 1830/2003 of 

September 22, 2003” (Michelini et al. 2008).  
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Apesar da disseminação dessas culturas com Organismos Geneticamente 

Modificados, existem poucos estudos direcionados para as consequências do 

consumo desses produtos pelos animais ou pelo homem. É importante a 

quantificação por técnica de triagem (screening) para detectar a presença ou para 

verificar a ausência dessas espécies geneticamente modificadas e de elementos 

comumente encontrados em OGMs. As modificações que levam a características 

específicas nos alimentos são feitas no seu material genético para promover 

determinada característica de interesse. Os métodos atuais utilizam uma 

instrumentação cara e são realizados apenas por laboratórios especializados, por 

isso necessita–se de alternativas mais baratas e confiáveis que permitam a análise 

de acordo com a finalidade (in situ) e que podem ser a chave para o consumo dos 

alimentos.  

 Algumas Legislações estabelecem restrições para o uso de alimentos 

geneticamente modificados, como por exemplo, a da Comunidade Europeia, que 

obriga a informação no rótulo (etiqueta), quando o percentual de modificação 

superar 0,9%, alertando, dessa forma, ao consumidor sobre a procedência do 

alimento  (HOLST-JENSEN, et al., 2012). No Brasil, a Lei de Biossegurança no 

11.105 de 24 de março de 2005 (Brasil, 2005) é o documento que rege os 

mecanismos de fiscalização e segurança dos Organismos Geneticamente 

Modificados  (BRASIL, 2005).   

 Em Holst–Jensen et al. 2012 existe uma classificação baseada em 

informações dos conhecimentos das sequências do Ácido Desoxirribonucleico 

(DNA). Diferentes parâmetros estão descritos, tais como a origem dos elementos 

genéticos de interesse, a informação conhecida de sequências de DNA e a 

classificação legal dos OGMs. Dentro de uma construção típica dos transgênicos 

(Figura 1) selecionamos como fita dupla de DNA o target de uma sequência 

específica do promotor 35S do vírus do mosaico da couve-flor, que é um dos mais 

comuns na composição molecular das plantas geneticamente modificadas, incluindo 

o milho MON810 ((EFSA), 2015). Este evento transgênico MON810 foi desenvolvido 

pela MONSANTO como uma alternativa para controle de praga através de alteração 

genética do milho, fazendo com que esse cereal apresente proteção inseticida 

(TINLAND, et al., 2007). 
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Figura 1: Construção típica dos transgênicos 

 

 

Fonte: autora 

 

Com base nessa modificação do DNA que aumenta sua resistência a pragas, 

existe a possibilidade de se determinar se uma planta é ou não transgênica. Para se 

realizar o processo de identificação de OGM, por screening, diversas ferramentas 

têm sido utilizadas como técnicas de extração e de amplificação do DNA, a fim de 

aumentar a seletividade e a sensibilidade da detecção. Entre essas técnicas, 

podemos destacar como método oficial a “Polymerase Chain Reaction” (PCR) 

(VINCENT, M.;XU, Y.;KONG, H.  2004).  

 Quando utilizamos ensaios de screening para a detecção de OGM, é 

importante explicar o coeficiente de expressão que pode, em sentido matemático, ter 

a relação entre duas variáveis: a sequência de bases de DNA do OGM e a 

sequência de bases da detecção em módulo analítico do elemento que está inserido 

no OGM; no caso, a do “DNA – target”. Os resultados dessa aplicação em módulos 

de triagem de amostras são comparados a uma base de dados que estão tabelados 

na matriz de sequenciamento genético. Em seguida, observando-se os padrões de 

presença ou ausência como indicadores, pode-se “predizer” para um OGM em 

particular qual o percentual de modificação genética nesse OGM em amostras in 

situ. A suposta presença pode ser examinada com módulos de eventos específicos 

em PCR, que apresenta na prática um excelente limite de detecção.   

 Nesse trabalho, a matriz MON 810 que possui como promotor “P35S” será o 

elemento de identificação, o target, em amostras que serão extraídas de milho. A 

cultivar de milho transgênico MON 810 é um milho transgênico entre os Organismos 

Geneticamente Modificados, o mais disseminado em todo o mundo, por conferir 

resistência a pragas de insetos nas plantações. 

Cauliflower mosaic virus 35S Promoter (P35S)

Transgenic Construct

Promoter Transgene TerminatorPlant Genome Plant Genome

Construção transgênica 

Genoma Planta Promotor 
Terminador Promotor 

Vírus do Mosaico da Couve-flor Promotor P35 S 

Genoma Planta 
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 Normalmente, na detecção de OGM é utilizada a PCR, uma técnica que 

envolve equipamentos de alto custo e mão de obra qualificada. Com a finalidade de 

baratear custos, desenvolvemos neste trabalho um sensor eletroquímico para a 

detecção de “P35S”, acoplando uma técnica de amplificação de DNA que tenha uma 

boa sensibilidade e seletividade.    

Este estudo resultou da execução do projeto Monitoring Genetically Modified 

Organisms in Food and Feed by innovative Biosensor Approaches FP7-PEOPLE-

2013- IRSES, envolvendo os laboratórios de diversas universidades, tendo sido 

realizado graças à parceria Universidade Federal do Piauí – (UFPI) – Grupo 

Bioeletroquímica – Universidade de Pernambuco - UPE e Universidad de Oviedo 

(UNIOVI) – Laboratório de Electroanálisis – GEUO) - Principado de Astúrias – 

Espanha).  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Transgênicos 

Devido à demanda do mundo por alimentos, muitos trabalhos de pesquisa 

têm sido desenvolvidos, alguns com a finalidade de reduzir os riscos da fome, outros 

para evitar desabastecimento e perdas na lavoura. A utilização de Organismos 

Geneticamente Modificados tem sido empregada em diversas culturas (milho, soja, 

trigo, etc.) porque conferem resistência a pragas de insetos e doenças em plantas, 

reduzem as perdas nas plantações ou podem realizar o enriquecimento das 

propriedades nutricionais(MARTÍN-FERNÁNDEZ, et al., 2014). A Figura 2 indica os 

países que possuem plantações transgênicas autorizadas.  

 

Figura 2: Países com plantações transgênicas.   

 

 Fonte: autora 

 

 

Os Organismos Geneticamente Modificados apresentam duas classificações: 

organismos cisgênicos e intragênicos. Os organismos cisgênicos são aqueles 

derivados de elementos insertados que não podem ser rearranjados e os 

intragênicos os elementos insertados, que podem ser remodelados. A última indica 

que quando o DNA adicionado é derivado de uma espécie distinta, de forma que o 

fragmento não possa trocar genes, naturalmente, recebe a denominação de 

transgênico (HOLST-JENSEN, et al., 2012). 
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A grande maioria dos países apresenta legislação que busca proteger os 

usuários de alimentos transgênicos, estabelecendo limites para sua comercialização 

e etiquetagem (MICHELINI, et al., 2008). 

Exemplo de tomada de decisão relacionado ao consumo consciente é o dos 

países que compõem a Comunidade Europeia. Esses buscam informações 

relacionadas a quantificação e ao reconhecimento de transgênicos, inclusive 

arcando com o custo mais elevado para o consumidor caso esse alimento esteja 

livre de modificações genéticas. Por outro lado, diversos países utilizam alimentos 

transgênicos sob a alegação de maior disponibilidade, melhor qualidade e 

enriquecido com nutrientes específicos, mesmo sem informação de rótulo. 

Existe uma classificação baseada na informação do DNA usando distintos 

parâmetros: a origem dos elementos genéticos de interesse, o conhecimento da 

informação da sequência de DNA e a classificação legal dos Organismos 

Geneticamente Modificados, que está descrito detalhadamente em Holst-Jensen, et 

al., 2012.  

Atualmente é importante a utilização de técnicas de triagem que levem de 

forma rápida e com custo eficiente à discriminação das amostras, a fim de detectar a 

presença ou certificar a ausência de espécies com elementos comumente 

encontrados nos mais diversos OGMs, pois essa distinção mostra o conteúdo 

transgênico ou não de OGMs, isto é, essas práticas estão relacionadas com a 

Biotecnologia. 

Para tornar o processo mais rápido e de menor custo, utiliza-se uma 

abordagem por matriz em etapas. A primeira é estabelecer uma relação matricial. 

Essa matriz é uma tabela que traz representação da presença ou ausência do target 

analítico para um conjunto de GMO (COMMISSION, 2003). 

É importante explicar o sentido matemático que envolve a relação entre duas 

variáveis sobre a matriz de expressão: o OGM e o módulo de detecção analítica de 

um elemento nele contido; neste trabalho, o módulo target (como alvo) (HOLST-

JENSEN, et al., 2012). Os resultados obtidos dessa aplicação de módulos de triagem 

de amostras são comparados com dados armazenados na matriz de dados. Depois 

disso, é observada a presença desses OGMs em amostras. A suposta presença 

pode ser examinada utilizando-se módulos analíticos particulares, tais como eventos 
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específicos em módulos de PCR, sendo também necessário um bom limite de 

detecção prático. 

Este trabalho poderá ajudar a encontrar mais um tipo de controle de amostras 

apenas para distinguir com respeito à presença ou ausência de conjuntos limitados 

de “targets”. Enquanto isso é importante considerar o aspecto sobre a degradação 

do DNA porque reduz consideravelmente a detectabilidade dos Organismos 

Geneticamente Modificados (OGMs), devido ao menor contato da sequência de 

cópias do target que poderá estar presente em massa. Assim, o DNA pode atuar 

como um inibidor nesse caso do total de massa que excede uma concentração 

específica > 200 ng/µL em amostras de DNA, pois inibe a amplificação por PCR, 

inibindo a enzima DNA polimerase (HOLST-JENSEN, et al., 2012). 

O estudo de OGMs envolve a quantificação e como ela pode ser expressa 

como uma porcentagem do número de cópias do DNA modificado em relação ao 

número de cópias do grupo de DNA taxonômico, que pode ser calculado em termos 

de genomas haploides (BALLARI, et al., 2013). 

A preocupação com a calibração é estimada a partir de um coeficiente de 

determinação R2 que seja apropriado à linha de regressão experimental. O 

“European Network of GMO Laboratories” apresenta um guia que tem como 

referência de R2 ≥ 0,98(MICHELINI, et al., 2008). Existem dois parâmetros 

importantes: o LOD (Limite de Detecção) e LOQ (Limite de Quantificação), tendo 

como o menor valor de probabilidade ≥ 95% (BALLARI, et al., 2013). É estritamente 

necessário, para compreensão, um limite absoluto menor que o número inicial do 

modelo de cópias que poderá ser detectado e quantificado, como foi descrito por 

(HOLST-JENSEN, et al., 2012). Também, a precisão é importante e é avaliada em 

termos de desvio padrão (SD) e desvio padrão relativo (SRD). 

As técnicas mais importantes deste trabalho são a Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) e a Helicase Dependent Amplification (HDA). A primeira 

representa de forma simples e eficiente as amostras de DNA amplificadas 

exponencialmente, repetindo três passos: desnaturação, anelamento e síntese com 

diferentes patamares de temperaturas (ANALYTICAL METHODS COMMITTEE, 

2014) e a segunda, uma forma de amplificação de DNA que apresenta as mesmas 

etapas da técnica anterior, mas dispensa os ciclos de temperatura, ou seja, à 

temperatura constante. 



 
 
 
 
 

25 
 

 

Para cumprimento da legislação específica, é necessário identificar 

quantitativamente esse material genético, o que pode ser realizado pelas técnicas 

descritas.  

Na Legislação da Comunidade Europeia, existem muitas culturas autorizadas 

de eventos geneticamente modificados, entre eles o milho, a soja e os que 

apresentam um número elevado de transgênicos e muitos desses transgênicos 

contém o promotor P35S do vírus do mosaico da couve-flor em sua constituição 

transgênica (FERNANDES, et al., 2014). Atualmente a Regulamentação da 

Comunidade Europeia (EC) No 1829/2003 apresenta grande preocupação com 

produtos modificados, orientando que produtos com mais de 0,9% de modificação 

genética devem estar etiquetados como transgênicos. As agências oficiais que 

realizam a identificação e quantificação desses produtos utilizam a técnica de PCR. 

A determinação por PCR é justificada porque apresenta alta estabilidade para ácidos 

nucleicos, comparada à de proteínas, sendo considera a técnica padrão ouro 

(FERNANDES, et al., 2014). 

Muitos países, Brasil, Egito, Sérvia, Jordânia, África do Sul, Itália, Malásia, 

Arábia e Turquia, apresentam preocupação com suas populações, porque cultivam 

alimentos geneticamente modificados. Em apenas dois desses países foram 

confirmadas, por PCR, em produtos comercializados em supermercados, algum teor 

de transgênicos: nos produtos de supermercados brasileiros e jordanianos 

(FERNANDES, et al., 2014). 

As agências oficiais adquirem as amostras empregando um protocolo de 

extração do DNA para obtenção do material que deve ser amplificado. Depois, com 

essas amostras é realizada uma triagem para encontrar o promotor 35S e o 

terminador NOS. Esses, frequentemente, estão presentes em construções 

transgênicas e normalmente são detectadas por PCR em tempo-real (qPCR), 

usando sondas modificadas com marcas fluorescentes. Sobre os eventos 

identificados, por exemplo, em milho foram detectados apenas MON 810, NK 603 e 

TC 1507 em 2007 (FERNANDES, et al., 2014).  

Os pesquisadores encontraram em alguns produtos comercializados 

quantidades próximas a 4% de OGMs. É importante realizar um estrito controle 

pelas agências reguladoras para verificar a etiquetagem de acordo com a legislação 

sobre a presença de material geneticamente modificado em alimentos fornecidos ao 
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consumidor. Por exemplo, na União Europeia, existe uma conscientização para se 

obter maiores informações sobre as consequências desse tipo de consumo a longo 

prazo (HOLST-JENSEN, et al., 2012).  

No Brasil, a Lei de Biossegurança no 11.105 (BRASIL, 2005) estabelece os 

aspectos de segurança e os dispositivos de fiscalização sobre a constituição, o 

cultivo, a manipulação, o transporte, a produção, a transferência, a importação, a 

exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, as regras de 

consumo, a aceitação no meio ambiente e o descarte dos OGMs e seus derivados. 

A partir dela foi criado o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), que é um 

órgão da Presidência da República para a formulação e implementação da Política 

Nacional de Biossegurança (PNB) apud (COSTA, 2008). 

É importante citar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 

participa do aspecto de liberação dos transgênicos no Brasil, estabelecendo as 

diretrizes básicas para realizar a avaliação do risco e os aspectos de segurança 

desses alimentos, com foco na proteção da saúde da população e no controle 

sanitário de produtos apud COSTA, 2008.  

Dentre os aspectos de caracterização de um organismo geneticamente 

modificado, destaca-se a necessidade de três etapas antes da comercialização: a 

detecção, a identificação do OGM presente na amostra e a quantificação desse 

OGM no produto que está sendo comercializado. Entre os produtos comercializados, 

o milho é um dos mais utilizados na alimentação nacional, bem como para 

exportação. 

 

2.2 Milho MON 810 

  

O milho é a cultivar que está em segundo lugar no ranking das culturas de 

alimentos geneticamente modificados e com o maior número de ocorrências em 

alimentos e produtos derivados (FÁTIMA BARROSO, et al., 2015). 

Em 2007 a CNTBio realizou a aprovação comercial do milho transgênico 

resistente a insetos, o MON 810, que foi desenvolvido pela empresa 

Monsanto(COSTA, 2008). 

A principal finalidade das técnicas de modificação genética é a criação de 

culturas com características especiais, tais como (a) que sejam tolerantes e 
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resistentes a herbicidas e (b) com enriquecimento nutricional. A Monsanto Company 

detém a tecnologia para a fabricação do milho da linhagem MON810, cujo nome 

comercial é “YieldGard®”, apresentando uma modificação genética específica que 

lhe confere resistência ao ataque da broca europeia do milho (BCE, Ostrinia 

nubilalis). Ela produz uma variação da proteína Cry1Ab, derivada do Bacilus 

thuringiensis, que está expressa no milho MON810 (COSTA, 2008). 

 A polêmica sobre a utilização do milho MON 810 sempre estimula o 

acompanhamento de órgãos oficiais em relação às consequências de sua utilização. 

Assim, tomando por base o último relatório da Autoridade de Segurança Alimentar 

Europeia (EFSA), que concluiu no seu Relatório Anual: “Entretanto, considerando 

que a metodologia para o monitoramento da resistência a insetos permanece 

inalterada, comparada aos relatórios anteriores da PMEM, o Painel dos OGM do 

EFSA reitera suas recomendações anteriores para a melhoria do plano de manejo 

da resistência de insetos ao milho MON 810...” (grifo nosso), citado no Parecer 

Científico sobre o monitoramento de degradação ambiental (PMEM) da Monsanto 

Europe S.A. sobre o cultivo de milho geneticamente modificado do tipo MON 810 em 

2013. Também recomenda, de forma geral, vigilância à continuação das análises de 

triagem e discussão da literatura sobre os possíveis efeitos adversos do MON 810 

sobre besouros. “Na ausência de informações sobre a vigilância geral do milho 

MON810, em 2013 o painel OGM da EFSA não pôde concluir sobre possíveis 

efeitos adversos imprevistos, devido ao cultivo no mesmo ano do milho MON 810 ou 

sobre possíveis alterações na metodologia comparada às temporadas anteriores de 

cultivo” (EFSA GMO PANEL (EFSA PANEL ON GENETICALLY MODIFIED 

ORGANISMS), 2015).         

 Muitos documentos pretendem justificar a utilização autorizada e outros a 

vedação do cultivo do milho transgênico. Até que se estabeleça a relação custo – 

benefício e impactos ambientais versus riscos à saúde dos consumidores, é 

necessária a devida cautela. No Brasil, a liberação do plantio e da comercialização 

do milho transgênico MON 810 foi dada pela Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CNTBio) em fevereiro de 2008, sob fortes protestos 

(GREENPEACE, 2008).     
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2.3 Genossensores para a deteccão de Organismos Geneticamente 

Modificados 

  

 Uma técnica para a identificação de uma sequência específica de DNA é a 

que utiliza um sensor eletroquímico com DNA (genossensor), através de uma reação 

de hibridização. É importante comentar que existem programas de computadores 

acessíveis (ZUKER, 2003) que podem predeterminar as estruturas secundárias de 

oligonucleotídeos de DNA ou RNA, que expõem parâmetros termodinâmicos 

associados ao evento de hibridização com o analito. O genossensor apresenta 

esses resultados com estudo dos sinais elétricos de cronoamperometria. Estes são 

resultantes do que está adsorvido em uma superfície eletroativa, onde ocorreu o 

acoplamento da sonda de fita simples de DNA, nas mesmas condições de 

deposição sobre os eletrodos de ouro (MIRANDA-CASTRO, et al., 2009). 

 Os Organismos Geneticamente Modificados foram desenvolvidos para 

conferir, ao cultivar, determinadas características tais como: tolerância a herbicida; 

tolerância a determinados tipos de insetos; modificação da cor da flor; aumento do 

período de tolerância a intempéries; aumento do valor nutricional e de determinadas 

vitaminas; melhoria das características sensoriais. Todos esses fatores são 

relevantes tanto na importação e no processamento, bem como no cultivo isolado ou 

concomitante. 

 A disseminação desse tipo de vegetal com modificações genéticas tem 

crescido em todo o mundo e em muitos países o controle pode ser muito rigoroso. 

Os países da Comunidade Europeia são mais restritivos quanto à disseminação e 

comercialização dos transgênicos, seguindo o que está determinado em sua 

legislação e exigindo maiores informações sobre o que está sendo consumido. 

Entretanto, em outros países, esses informes são até ocultados da população, que 

em geral tem conhecimento apenas das características positivas provenientes dessa 

alteração gênica  (HOLST-JENSEN, et al., 2012). 

A detecção de OGMs consiste em diferenciar entre a variedade não 

modificada e o organismo transgênico. Isso pode ser conseguido detectando-se o 

DNA transgênico insertado ou detectando-se a nova proteína expressa. Os métodos 

que estão baseados na determinação da proteína expressada são 

fundamentalmente métodos imunoquímicos baseados na união antígeno – anticorpo 
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(Ensaios ELISA). Sem dúvida, os processos tecnológicos que se têm utilizado com 

os alimentos afetam a integridade das proteínas, o que compromete a confiabilidade 

desses processos. Neste trabalho se optou por desenvolver um método baseado na 

determinação do DNA insertado que permitirá detectar o OGM de maneira confiável, 

independentemente do tratamento a que tenha sido submetida a amostra. 

 Muitos pesquisadores têm investigado e podem-se citar até o momento a 

utilização dessas técnicas para a triagem de Organismos Geneticamente 

Modificados: Multiplex PCR-CGE com detecção LIF; chip de capilaridade 

eletroforese e sistema LIF; ensaio de hibridização por PCR bioluminométrica; 

biossensor DNA baseado em nanopartículas; Multiplex PCR acoplada com 

microrraios de oligonucleotídeos; chip de microrraios Multiplex DNA; e PCR 

Multiplex. Entre os diferentes tipos de target conhecidos e utilizados até o momento, 

temos: sequências Bt11; MON 810; T25 e GA21; Bt 11 e Bt 176; terminador NOS; 

promotor 35S e lecitina (gene referência); sequências do promotor P35S; promotor 

NOS; terminador NOS; promotor FMV35S; terminador Nptl; milho 176; MON 810; 

CBH351 e T25; canola Topas 19/2 e T45; e soja Roundup e proteína vegetativa 

inseticida (VIP) 3A (MICHELINI, et al., 2008). 

 As patentes WO 2008/085540 A2(DENG, 2008) e US 2009/0118136 

A1(DENG, 2009) tratam de um ensaio para a detecção de sequências de 

nucleotídeos em culturas e plantas geneticamente modificadas, utilizando filmes 

ópticos finos tipo chips de biossensor; a EP 1 760 160 A2(CHOU, 2007) relata 

métodos e kits para a detecção de OGMs, especialmente em soja, todos utilizando a 

reação de hibridização. 

Um dos objetivos dos pesquisadores é investigar a presença de vários OGM, 

utilizando técnicas de baixo custo e que apresentam elevadas seletividade e 

sensibilidade, entre as quais se destacam os genossensores. 

 Biossensores são dispositivos analíticos que são utilizados na tradução de 

eventos biológicos através de sinais que podem ser medidos. Essa medida consiste 

no reconhecimento dos elementos biológicos através de uma reação de 

hibridização. O reconhecimento dos elementos biológicos em genossensores que 

utilizam sequências de DNA chamadas sondas, são complementares à sequência 

de DNA de interesse (target). O DNA utilizado é especialmente selecionado para a 

constituição desses dispositivos e apresenta elevada especificidade devido à 
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interação dos pares de bases envolvidos nas sequências de DNA (MANZANARES-

PALENZUELA, et al., 2015).  

Uma das conquistas mais importantes é a revisão da transdução 

eletroquímica que é efetiva na detecção de sequências de Organismos 

Geneticamente Modificados (ARUGULA, et al., 2014). As principais vantagens das 

técnicas eletro-analíticas são a relativa simplicidade, a elevada especificidade, a 

utilização de equipamentos de baixo custo, além de portáteis e de respostas 

automáticas em tempo real (MANZANARES-PALENZUELA, et al., 2015). 

Um genossensor apresenta os seguintes estágios: (1) imobilização da sonda 

de DNA na superfície do eletrodo; (2) hibridização da sequência de DNA target; (3) 

marcação enzimática e posterior determinação por leitura eletroquímica, sendo que 

a otimização desse último, melhora a performance do dispositivo. 

A obtenção da melhor estratégia de imobilização consiste em selecionar a 

melhor superfície. No caso de substratos de carbono, uma imobilização covalente 

utilizando etilenodiamina é um exemplo de conector do sítio de imobilização como 

descreve (XU, et al., 2006).  

Outros materiais utilizados como substratos são os nanotubos de carbono do 

tipo single-walled (SWCNT) ou de parede simples e multi-walled (MWCNT) ou de 

paredes múltiplas devido às suas propriedades físico–químicas, como elevada 

estabilidade, alto potencial elétrico de condutividade e excelente resistência 

mecânica, sendo normalmente empregados em nanoestruturas (MANZANARES-

PALENZUELA, et al., 2015). 

Já as superfícies de ouro, atuando como substrato, apresentam vantagens, 

pois favorecem a formação de self-assembled monolayer (SAM), (monocamadas 

automontadas), o que fornece uma superfície bem definida e organizada, flexível e 

conveniente, proporcionando um sistema simples susceptível para a imobilização de 

DNA tiolado (CHEN, et al., 2006).  

Entre os distintos formatos possíveis de ensaios, selecionou-se um ensaio 

tipo sandwich em que participam três fitas de DNA: uma sonda de captura 

imobilizada, a sequência de DNA ou analito e uma terceira sequência complementar 

marcada no outro extremo do analito chamada sonda indicadora. A marcação unida 

à sonda indicadora informa se a hibridização ocorre ou não. Com um ensaio 
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sandwich se consegue uma maior seletividade e ocorrem dois processos de 

reconhecimento molecular.  

O processo de hibridização ocorre em duas etapas no formato sandwich: uma 

hibridização homogênea e uma hibridização heterogênea; a primeira, onde a 

extremidade de uma fita complementar dentro de dois fragmentos aumenta as 

chances de uma forte complementaridade. Depois, a segunda permite 

adicionalmente o acoplamento do target estável com uma sonda sinalizadora sobre 

a superfície hibridizada do eletrodo de trabalho, que é posteriormente marcado com 

uma enzima e que gera um sinal de detecção que pode ser medido por técnica 

eletroquímica, como mostrado na Figura 3 (MARTÍN-FERNÁNDEZ, et al., 2014). 

 

Figura 3: Esquema de ensaio de hibridização tipo sandwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

A etapa da detecção eletroquímica utiliza o equipamento 

potenciostato/galvanostato (Figura 4) que registra a corrente no tempo, quando da 

aplicação de potencial no tempo, dessa forma as técnicas mais utilizadas nesses 

equipamentos são a voltametria cíclica (potencial x corrente) e a cronoamperometria 

(corrente x tempo) (BARD, et al., 2000). 
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Figura 4: Potenciostato/galvanostato para medidas eletroquímicas. 

 

                                                                                                           Fonte: autora 

 

A detecção do evento específico de MON 810 requer a seleção de um 

fragmento de DNA para a construção do transgênico por meio de técnicas de 

Biologia Molecular. Vale destacar que cada alteração no organismo resulta de uma 

locação diferente do gene insertado de DNA contendo o genoma do organismo 

inserido, guardando a proporção de fragmento de DNA da sequência entre o 

conteúdo do genoma e do DNA insertado para o evento específico (FÁTIMA 

BARROSO, et al., 2015). 

Um dos parâmetros mais importantes na detecção qualitativa ou quantitativa 

dos Organismos Geneticamente Modificados é o limite de detecção (LOD) que é 

calculado a partir de três vezes o valor do desvio padrão da medida encontrada para 

a medida relacionada ao branco (valor encontrado na ausência da amostra), dividida 

pelo coeficiente linear da curva de calibração que deve ser determinado para todo 

caso de genossensores. No entanto para realizar o processo de detecção em 

amostras, é necessário realizar uma amplificação do DNA encontrado nas mesmas. 

 

2.4. Técnicas de amplificação de DNA 

  

Dentre as técnicas de amplificação de DNA, a mais utilizada é a PCR 

(Polimerase Chain Reaction), a qual atualmente é a técnica referência ou técnica 

ouro na detecção de transgênicos. Dentre as outras, destacamos a técnica de HDA 

(Helicase Dependent Amplification) devido à sua praticidade, pois dispensa os ciclos 

de temperatura normalmente utilizados na PCR. Com o objetivo de aumentar a 
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sensibilidade do método de detecção do DNA, essas duas técnicas podem ser 

acopladas ao sensor eletroquímico para determinação do teor de transgênico em 

amostras de produtos de Organismos Geneticamente Modificados (ALLISSON, 

2007). 

 

2.4.1 Polimerase Chain Reaction – PCR – Reação em Cadeia da Polimerase 

 

A reação em cadeia da polimerase é uma técnica potente aplicada para 

amplificar exponencialmente o DNA através de três etapas básicas: desnaturação, 

anelamento e síntese. A PCR é frequentemente empregada para detecção de rDNA 

e também no monitoramento de rotina de materiais crus ou de alimentos 

processados e também na verificação da quantidade de transgênicos em alimentos 

classificados anteriormente (VAN EENENNAAM, et al., 2014). 

 A PCR é a técnica estabelecida mundialmente para testar as demandas de 

OGMs, cujo principal objetivo é detectar elementos reguladores comuns (promotores 

e terminadores) que foram introduzidos no DNA de interesse. A técnica fornece 

especificidade e seletividade nos processos de detecção de Organismos 

Geneticamente Modificados, entretanto apresenta a desvantagem de necessitar de 

instrumentação cara, tais como termocicladores, o que inviabiliza sua utilização in 

situ (KOLM, et al., 2015). 

 A amplificação do DNA por PCR envolve as etapas de desnaturação do DNA, 

a utilização de um primer de anelamento, um primer de extensão (incluindo apenas 

um par de primers) e a efetiva amplificação do DNA que é detectado mediante 

eletroforese em um gel de agarose com detecção ultravioleta, empregando brometo 

de etídio (KIVLEHAN, et al., 2011).  

A Figura 5 ilustra um esquema de PCR. A etapa A está relacionada a 

desnaturação, que é o processo de separação das fitas de DNA por aquecimento. 

Em geral, a temperatura aplicada no processo de desnaturação está entre 90 e 94 

oC. Nessa etapa ocorre a quebra das ligações de hidrogênio entre os pares de bases 

Adenina e Timina, Guanina e Citosina como molde para o ciclo de amplificação. A 

etapa B (anelamento) é caracterizada pela redução da temperatura para um 

intervalo entre 55 e 70 oC, que permite que os primers de PCR se liguem às fitas 

simples de DNA, ocorrendo assim o anelamento. Para que essa etapa seja efetivada 
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de forma eficiente são importantes alguns parâmetros: (1) o comprimento dos 

primers (entre 18 e 22 pares, pois seu comprimento influencia na taxa de 

hibridização do primer para o molde de DNA); (2) a temperatura de fusão (que é 

determinada pela equação Tm= 4 [G +C] + 2[A+T], onde G,C,T e A são o número de 

nucleotídeos na sequência- primer); (3) o conteúdo de GC (que deve estar entre 40 

e 60%, para permitir um anelamento estável dos primers, porque no caso dos 

moldes de fitas simples o número de pontes de hidrogênio é diferente); (4) o 

comprimento do DNA target (que depende do fragmento do DNA copiado, obtendo-

se os DNAs amplificados longos, o que pode ser dificultado pela pouca eficácia da 

amplificação); e (5) a formação das estruturas secundárias (para reduzir a formação 

de dímeros de primers ou dimerização cruzada). 

 

Figura 5: Esquema de PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 
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A etapa C (elongação) é feita com a elevação da temperatura para um intervalo 

entre 70 e 75 oC, que é a temperatura ótima para que a DNA-polimerase realize a 

síntese de novas fitas de DNA a partir dos primers anelados. Em geral, o ciclo de 

amplificação por PCR é repetido em um termociclador entre 25 a 35 vezes para que 

seja obtida uma quantidade de DNA satisfatória para os ensaios posteriores. Esse 

ciclo é classificado como exponencial porque inicia com uma fita simples de DNA, 

depois do primeiro ciclo serão 2 cópias, no segundo ciclo serão 4 cópias, no terceiro 

ciclo serão 8 cópias e assim por diante. Dessa forma, existem diversos tipos de 

PCR; entre as que se destacam estão a PCR qualitativa e a PCR quantitativa em 

tempo real com detecção fluorescente (ANALYTICAL METHODS COMMITTEE, 

2014).  

 

2.4.2 Helicase Dependent Amplification (HDA) 

 

O emprego de métodos de amplificação alternativos à PCR que não requerem 

o uso de ciclos de temperatura, e portanto, sejam mais fáceis de automatizar e 

integrar com genossensores eletroquímicos, seria uma alternativa muito proveitosa. 

Foram desenvolvidos na última década numerosos métodos de amplificação 

isotérmicos de ácidos nucleicos (ANALYTICAL METHODS COMMITTEE, 2014) (LI, 

et al., 2015) como Rolling Circle Amplification (RCA), Loop – Mediated Isotermal 

Amplification (LAMP), Strand Displacement Amplification (SDA), Recombinase 

Polymerase Amplification (RPA), entre outras. Um dos maiores atrativos da 

Amplificação Dependente da Helicase (HDA) é a simplicidade do seu esquema de 

reação e de sua natureza exponencial. 

A Helicase Dependent Amplification (HDA) – Amplificação Dependente da 

Helicase utiliza a helicase para separar uma fita dupla de DNA (dsDNA) e gerar 

modelos de fitas simples para o primer de hibridização e subsequente extensão. A 

grande vantagem dessa técnica está relacionada à dispensa da realização do ciclo 

térmico que é requerido na PCR e que nesse caso é realizado enzimaticamente pela 

helicase. Assim, apresenta-se bastante simples, pois ocorre em apenas uma 

temperatura desde o início até o final do processo de amplificação do DNA 

(VINCENT, et al., 2004). 
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Na Figura 6 está representado o processo de amplificação por HDA. As 

helicases estão aptas a promover o desenrolar das fitas duplas de DNA de forma 

enzimática, mantendo-se a temperatura constante, inclusive na etapa de 

desnaturação. E esse procedimento mimetiza o procedimento natural envolvido na 

amplificação de DNA em células. Esse tipo de amplificação apresenta uma eficiência 

entre 40 e 60% e dentro desse processo ocorrem todas as etapas de amplificação: 

desnaturação, anelamento e síntese (VINCENT, et al., 2004). 

Na Figura 6 a Etapa 1 é a separação da fita dupla da sequência target sem a 

elevação acentuada da temperatura, preparando, dessa forma, a fita simples para 

ser amplificada nas etapas seguintes (VINCENT, et al., 2004). À medida que o DNA 

de fita dupla está sendo separado, é adicionada uma proteína para conter as 

religações das fitas. A Etapa 2 é a de amplificação, onde o DNA de fita simples do 

target é amplificado através da reação da polimerase e se realiza em temperatura 

constante. Na Etapa 3, a enzima (DNA – polimerase) pode se combinar com a 

helicase de forma coordenada, o que levará a uma combinação ideal (VINCENT, et 

al., 2004). Na Etapa 4 o processo é reiniciado. Esse tipo de experimento já foi 

testado com o intuito de verificar a especificidade em amostras que contenham 

modificação genética ou não, com limite de detecção muito baixo. Essa é uma 

alternativa promissora quando tratamos de ensaios de triagem (ZAHRADNIK, et al., 

2014). Um esquema geral de amplificação de DNA dependente da helicase é 

descrito por (JEONG, et al., 2009), apresentando quatro etapas, como mostrado na 

Figura 6. 
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Figura 6: Esquema de amplificação dependente da helicase modificado a partir 

de JEONG, et al. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

 A Etapa 1 do esquema apresenta a fita dupla de DNA desenrolada pelo DNA 

helicase na presença de ATP e as fitas duplas separadas são revestidas pelas 

proteínas de ligação de fita simples (SSB). Na Etapa 2 do esquema ocorre o 

anelamento das duas sequências de primers específicos em cada fita simples do 

molde no final 3’ e o DNA exonuclease-deficiente produz a fita dupla de DNA através 

da extensão dos iniciadores emparelhados com o target. A Etapa 3, finalização da 

síntese de DNA de uma outra cópia da fita dupla de DNA molde.  Por fim, na etapa 

4, as duas novas fitas de DNA sintetizadas são utilizadas como substratos pelo DNA 

helicase e dão partida ao novo ciclo de reação. Dessa forma, a amplificação 

exponencial da sequência de DNA target selecionado é possível em reações de 

cadeias simultâneas (JEONG, et al., 2009).  

Etapa 4 

Etapa 3 

Etapa 1 

Etapa 2 
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 É importante destacar a função das proteínas SSB, que são essenciais na 

replicação do DNA, pois mantém as fitas simples de DNA separadas, prevenindo o 

seu enrolamento, que é produzido pela atividade da helicase, evitando assim a 

recombinação e protegendo-os da degradação. As proteínas SSB também estão 

envolvidas na desestabilização da estrutura secundária do DNA e reforçam a 

atividade da polimerase (JEONG, et al., 2009). 

 A técnica de amplificação por HDA tem potencial para ser utilizada em 

conjunto com um analisador de baixo custo portátil a tempo real capaz tanto de 

realizar a amplificação, bem como dos produtos da amplificação dentro da mesma 

plataforma, sendo relativamente mais barata que a técnica anterior (KIVLEHAN, et 

al., 2011). 

Na Tabela 1 as técnicas de amplificação apresentam vantagens e 

desvantagens. Observando o que traz a tabela, optamos por trabalhar com a HDA 

acoplada ao sensor eletroquímico para obter uma sensibilidade adequada para a 

detecção do promotor “P35S” de MON 810 que seja capaz de atender as normativas 

de transgênicos. Esse trabalho encontra-se descrito no artigo a seguir (versão 

publicada na Revista Analytical Chemistry no apêndice). 

 

Tabela 1: Comparativo de técnicas de amplificação utilizadas nesse estudo. 

PCR a tempo real HDA 

Temperaturas altas e com ciclo térmico Baixas temperaturas e isotérmica 

4 etapas 4 etapas 

Uso de polimerase  Uso de polimerase 

Não usa a proteína SSB Usa a proteína SSB 

Requer equipamentos caros e 
sofisticados 

Requer apenas um bloco de 
aquecimento 

Requer mão de obra qualificada Não requer mão de obra específica 
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Capítulo 3 – Objetivos 
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3. OBJETIVOS 

 

Geral 

Desenvolver um sensor eletroquímico para detecção de organismos 

geneticamente modificados. 

 

Específicos 

Estabelecer os eletrodos a serem utilizados no processo;  

Planejar como transdutor eletrodos de ouro para a imobilização da sequência 

de captura;  

Selecionar sequências de DNA entre os diferentes elementos promotores e 

terminais mais utilizados em engenharia genética para a obtenção de organismos 

geneticamente modificados (OGMs); 

Desenhar e confeccionar sensores que utilizem a reação de hibridização 

como reação de reconhecimento molecular; 

Realizar os experimentos de detecção por técnicas eletroquímicas; 

Estabelecer curvas de calibração para detecção quantitativa; 

Avaliar as características analíticas dos dispositivos confeccionados. 

Construir o sensor eletroquímico 

Detectar de Organismos Geneticamente em amostras de milho 

Estudar a eficiência da hibridização  

Avaliar os resultados analíticos obtidos, por métodos estatísticos 

. 
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4. EXPERIMENTAL 

4.1 Instrumentação eletroquímica e construção do eletrodo de trabalho 

 

As medidas eletroquímicas foram realizadas em um potenciostato/ 

galvanostato, µAutolab type II, controlado pelo software GPES 4.9007 (Ecochemie 

B.V., The Netherlands), utilizando uma configuração convencional de três eletrodos. 

Os eletrodos foram: o de trabalho, feito de ouro, obtido por deposição física a vapor; 

o eletrodo de referência de Ag|AgCl|KCl(sat), com solução saturada de KNO3, 

externa, para evitar a fuga dos íons de cloro da solução celular (0,201 mV com 

relação para SHE); e o contra-eletrodo de platina. 

O eletrodo de trabalho, esquema de montagem na Figura 7, foi confeccionado 

a partir da deposição de um filme fino de ouro, realizada em uma câmara de vácuo 

Edwards 306, com revestimento para evaporação térmica de um fio de ouro (99,99% 

de pureza), em alto vácuo (10-6 torr) e subsequente condensação em uma peça de 

poliéster previamente irradiada com ultravioleta (365 nm) por 5 dias, a fim de 

aumentar a quantidade de insaturações no polímero, o que favoreceu a aderência 

do filme de ouro à superfície, resultando em uma folha banhada a ouro (camada de 

ouro com espessura entre 65 e 80 nm), que foi cortado em pequenos pedaços de 

cerca de 4 x 10 mm.  

O contato elétrico é feito com uma fita de cobre adesiva que é fixada nesse 

pequeno fragmento uma fita plástica adesiva com um orifício de 2 mm de diâmetro 

para definir a superfície do eletrodo (0,0314 cm2 de área geométrica). Finalmente, as 

laterais foram envolvidas com fita Teflon para proteger o eletrodo de infiltrações 

quando colocado em contato com a solução. 

 

Figura 7: Esquema de montagem do eletrodo de trabalho de Au. 
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Para limpeza e condicionamento, a superfície de ouro foi mantida a um 

potencial de 1,8 V por 10 s. Depois, o eletrodo foi limpo eletroquimicamente com 

ciclos de potencial em pH ácido (taxa de varredura 100 mV.s-1; em H2SO4 0,5 M) em 

uma faixa de potencial entre 0,2 e 1,55 V, até que fosse obtido um voltamograma 

redox estável (Figura 8) típico de ouro policristalino. Depois, o eletrodo foi lavado 

com água tipo Mili-Q, seco com N2 e imediatamente modificado com a fase sensora. 

 

Figura 8: Voltamograma Cíclico do eletrodo de ouro policristalino limpo, em 

H2SO4 0,5 M. Velocidade de varredura 100 mV.s-1 

  

Fonte: autora 

 

4.2 Construção do sensor eletroquímico de DNA (genossensor) 

 O desenvolvimento de um genossensor de formato tipo sandwich para a 

detecção do promotor P35S do vírus do mosaico da couve-flor, cujas etapas 

aparecem representadas na Figura 9: imobilização da sonda de captura; bloqueio da 

superfície; hibridização homogênea; hibridização heterogênea; marcação 

enzimática; e a determinação. 
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Figura 9 : Esquema das etapas do procedimento experimental  

 

 

Fonte: autora 

 

4.2.1 Monocamadas automontadas (SAMs) de biomoléculas em eletrodos de 

metal (Au) 

 Esse tópico tem a finalidade de contribuir no entendimento desse 

procedimento experimental que está configurado num ensaio sandwich que utiliza 

esse sistema de monocamadas automontadas. A imobilização do DNA tem sido 

considerada a principal metodologia para a construção de biossensores de DNA. 

Eletrodos modificados com DNA têm sido utilizados para os estudos de 

reconhecimento molecular para detecção de genes e de interações de DNA com 

outras moléculas (CHEN, et al., 2006).  
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 A partir disso seguem as etapas utilizadas no estudo: imobilização da sonda 

de captura e aplicação do bloqueante; hibridização homogênea na qual ocorre a 

formação do dúplex entre sonda de target e sonda indicadora; a hibridização 

Heterogênea onde ocorre a formação do dúplex ternário que é configurado pelo 

acoplamento do dúplex formado na hibridização homogênea com a sonda de 

captura na superfície do eletrodo de ouro; e para concluir a construção do ensaio 

tipo sandwich, tem-se o acoplamento da enzima anti-fluoresceína – POD à fase 

sensora do eletrodo que poderá ser medido com medida eletroquímica.  

 

4.2.2 Design das sequências de nucleotídeos do genossensor  

 

O processo de design de um genossensor começa com a escolha de ácidos 

nucleicos que serão utilizados como dupla fita. Esta sequencia deve ser específica 

do organismo que se quer detectar. É buscada uma sequência de DNA que não 

tenha em outro ser vivo e que portanto não possa interferir na análise 

Nesse caso particular, selecionou-se uma sequência com 80 nucleotídeos 

dentro de uma sequência do promotor 35S do vírus do mosaico da couve-flor por ser 

um dos promotores mais utilizados em construções transgênicas. Para comprovar a 

especificidade, introduz-se esta sequência no programa BLAST e se compara com 

sua base de dados que contém sequências de genomas de todos os seres vivos. 

Das primeiras 100 comparações proporcionadas pelo programa, obteve-se entre 99 

– 100% de coincidência no número de bases que se correspondem a um 100% 

como o promotor 35S do vírus do mosaico da couve-flor ou de construções 

transgênicas que o contém.  

Para que o design do genossensor tenha êxito, a sequência dupla de DNA 

deve formar um híbrido estável com as sequências de captura e indicadora. 

Portanto, a tendência da sequência selecionada para formar estruturas secundárias 

internas deve ser destruída durante o processo de hibridização. 

Empregando o programa MFOLD, obteve-se as estruturas mais estáveis em 

condições determinadas de temperatura e força iônica: 20 ºC e a 0,3 M NaCl (Figura 

10).  
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Figura 10: Estrutura mais estável de T80 (80-nt target) a 20 °C e 0,3 M Na+ a 

partir do servidor MFold Web.  

 

Fonte: (http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold).  

 

O formato de ensaio sandwich exige um design de sequências de DNA 

complementares a distintas regiões da sequência analito; uma delas atuará como 

sequência de captura e se imobilizará sobre a superfície do transdutor; a outra 

funcionará como sequência indicadora. 

Com o programa MFOLD provou-se distintas combinações de sonda de 

captura e sequência indicadora. Deve-se levar em conta as estruturas secundárias 

de todas as sequências que devem ser desfavoráveis em relação à reação de 

hibridização com a sequência de fita dupla de DNA. Portanto, buscam-se as 

ΔG= -11.9 kcal/mol

http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold
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sequências com menor estrutura secundária que permita hibridizar com uma barreira 

energética o menor possível. Depois de avaliar-se os resultados, selecionaram-se as 

sequências que aparecem na Tabela 2 e cuja estrutura secundária se representa na 

Figura 11. 

.  

Figura 11: Estrutura da sonda de captura e indicadora a 20 oC e 0,3 M Na+ a 

partir do servidor MFold Web.  

 

 

 Fonte: (http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold).  

 

Posteriormente, ao tratar-se de acoplar ao genossensor desenvolvido com 

uma etapa prévia de amplificação isotérmica por HDA empregando um par de 

primers que amplificam o analito de 80 nucleotídeos, observou-se uma interação de 

um dos primers (o primer direto) com a sonda de captura na etapa de hibridização, 

ou seja, os primers competiam pelos sítios de ligação. Na Figura 12 (representação 

analítica), as curvas de corrente versus concentração indicam que na presença do 
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primer o sinal de corrente se aproxima de zero, enquanto na ausência do primer o 

sinal é crescente e com um ajuste linear. Isso significa que, ao invés de acoplar a 

sonda complementar, ligou-se o primer, o que comprometeu a sensibilidade do 

sensor eletroquímico, anulando o sinal para as concentrações testadas 

(concentrações de target variaram entre 0 e 3 nM).  

 

 

Figura 12: Resposta do genossensor eletroquímico para concentrações de 

target variando entre 0 e 3 nM na ausência (azul) ou presença (vermelho) de 75 

nM de primer direto 

 

Fonte: autora 

 

Devido a essa interação do primer direto, reconfigurou-se a sequência do 

analito aumentando sua longitude até 105 nucleotídeos, o que permitiu a resolução 

do problema. A nova estrutura da sequência analito está representada na Figura 13 
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Tabela 2. Sequências de Target Sintético, Sondas de Captura e Indicadora. 

Nome Função Oligonucleotídeos 5’  3’ 

T80 Target 80 mer  CAC TAT CCT TCG CAA GAC CCT TCC TCT ATA TAA GGA AGT 

TCA TTT CAT TTG GAG AGG ACA CGC TGA CAA GCT GAC TCT 

AG 

T105 Target 105 mer  GTA AGG GAT GAC GCA CAA TCC CAC TAT CCT TCG CAA 

GAC CCT TCC TCT ATA TAA GGA AGT TCA TTT CAT TTG GAG 

AGG ACA CGC TGA CAA GCT GAC TCT AGC AGA  

CP Sonda de captura AGA GGA AGG GTC TTG CGA AGG ATA GTG-(CH2)6SH 

SP Sonda indicadora FITC-CTA GAG TCA GCT TGT CAG CGT GTC CTC TCC AAA 

TGA AAT GAA CTT CCT TAT AT 

*FITC: é um fluoróforo comumente utilizado como marcador de fitas de DNA. 

 * O nucleotídeo modificado com o grupo tiol foi submetido na forma protegida com 

grupo dissulfeto para minimizar a oxidação que conduziria à formação de dissulfeto 

entre as próprias fitas de DNA. Por isso é necessário reduzir o grupo dissulfeto com 

ditiotreitol (DTT). A dissolução foi purificada posteriormente com uma coluna de 

exclusão por tamanhos NAP-10 Sephadex G – 25 DNA Grade (GE helfthcare) e 

finalmente determinou-se por espectrofotometria a 260 nm a concentração dos 

oligonucleotídeos tiolados. 
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Figura 13: Estrutura mais estável de T105 (105-nt target) a 20 oC e 0,3 M Na+ a 

partir do servidor MFold Web.  

 

Fonte: (http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold).  

 

 

4.2.3 Estudo da concentração da sonda de captura 

 A concentração da sonda de captura na superfície do eletrodo pode interferir 

na sensibilidade de detecção do sensor eletroquímico. 

 A composição da fase sensora foi subsequentemente otimizada pela variação 

da concentração das sondas de captura nas seguintes concentrações: 0,1 µM, 0,5 

µM e 1 µM. As concentrações de target testadas foram 0, 0,1 nM, 0,5 nM, 3 nM e 5 

nM. Pode-se visualizar na Figura 14, que quanto maior a concentração da sonda de 

captura, menor sinal analítico, devido à redução dos sítios de ligação na superfície 

do eletrodo. O espaçamento ideal é essencial para a maximização da eficiência da 

hibridização e diminuição dos eventos de adsorção inespecíficos. Neste estudo, a 

concentração ótima de sonda de captura para a fase sensora foi de 0,1 µM. 

 

 

 

http://www.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold
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Figura 14: Efeito da concentração da sonda de captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

4.2.4 Medida Cronoamperométrica 

 O sinal analítico é a intensidade de corrente elétrica gerada pela redução do 

produto de uma reação enzimática. Nesse caso, utilizou-se a enzima peroxidase 

conjugada com um fragmento Fab do anticorpo antifluoresceína. Como substrato 

enzimático empregou-se 3,3’,5,5’ tetrametilbenzidina (TMB), que na presença de 

H2O2 e da enzima como catalisador se oxida mediante um processo que produz dois 

elétrons (Reação 1):  

Reação 1: Reação na superfície do genossensor. 

 

                      

TMB red + H2O2  TMB ox + H2O + 2 e-
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Aplicando-se um potencial adequado, reduz-se eletroquimicamente o TMB 

oxidado enzimaticamente à sua forma reduzida, originando-se uma corrente 

catódica que é o sinal analítico.  

A técnica eletroquímica que utilizou-se para medir o sinal analítico foi a 

cronoamperometria, nela fixando-se um potencial constante, mede-se a intensidade 

da corrente durante um tempo determinado. Para avaliar o potencial que se deve 

aplicar sobre sistema, realizaram-se voltamogramas cíclicos do substrato para 

observar os processos eletroquímicos que ocorrem e a que potenciais ocorrem. Na 

Figura 15 mostra-se o voltamograma característico de TMB sobre a fase sensora. 

 

Figura 15: Voltamograma típico da reação em TMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

Observando o voltamograma da Figura 15, fixa-se um potencial de 0 mV, já 

que todo o TMB oxidado enzimaticamente se reduzirá completamente neste 

potencial. Aplicou-se o potencial durante 60 segundos e o valor do sinal analítico foi 

a média do sinal dos últimos 10 segundos, posto que o sinal nesse ponto está 

estabilizado. 

A cronoamperometria é uma técnica eletroquímica que apresenta um 

potencial controlado. Consiste no registro da corrente gerada pela oxidação ou 

redução de espécies devido a um potencial externo aplicado em função do tempo. 

Durante a execução da medida, nem o eletrodo de trabalho, tampouco a solução 

eletrolítica são agitados. Os resultados obtidos são coerentes, pois a diferença de 

corrente mede a quantidade de enzima que está imobilizada na superfície do 

eletrodo, pois a enzima oxida a TMB (tetrametilbenzidina). Dessa forma, o transporte 
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de massas é somente por difusão e assim os resultados são decorrentes apenas do 

monitoramento da corrente versus tempo. 

 

4.3 Amplificação isotérmica dependente de helicase (HDA) 

4.3.1- Seleção de primers 

Utilizando-se o programa Primer 3 e considerando-se os parâmetros 

recomendados no kit de HDA (Tabela 3), selecionou-se a sequência analito e os 

primers ou iniciadores mais adequados para a amplificação do promotor P35S do 

vírus do mosaico da couve-flor mediante amplificação isotérmica dependente de 

HDA.  

Tabela 3: Parâmetros de seleção de iniciadores segundo recomendações do kit 

HDA.  

Parâmetro Valor mínimo Valor ótimo Valor máximo 

Tamanho produto (bp) 80 80 120 

Tamanho produto (°C) 68 71 75 

Tamanho iniciadores (bp) 24 27 33 

Tamanho iniciadores (°C) 60 68 74 

% GC iniciadores 35 44 60 

 

As sequências específicas e seu conteúdo GC mostra-se na Tabela 4.  

Tabela 4: Primers empregados na HDA 

Nome Função Oligonucleotídeos 5’  3’ 

FP105 P35S-105- primer direto GTA AGG GAT GAC GCA CAA TCC CAC TAT 

RP105 P35S-105- primer 

reverso 

TCT GCT AGA GTC AGC TTG TCA GCG TGT 

 

4.3.2- Condições de amplificação 

As condições de amplificação por HDA, temperatura e composição da mistura 

de amplificação, foram otimizadas para o analito estudado. Os valores ótimos 

resumem-se na Tabela 5 a seguir:  
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Tabela 5: Condições ótimas da amplificação por HDA 

Reagente Concentração Final  Volume (µL)/ reação  

Buffer anelamento (10×) 1× 2.5 

MgSO4 (100 mM) 4mM 1 

NaCl (500 mM) 40 mM 2 

Primer FP105 (0.75 µM) 75nM 2.5 

Primer RP105 (0.75 µM) 75 nM 2.5 

IsoAmp® dNTP solução 7% (v/v) 1.75 

EvaGreen (20×) 0.2× 0.25 

ROX (50×) 1× 0.5 

IsoAmp® Enzyme Mix 7% (v/v) 1.75 

DNA molde Variável 1 

Volume Total de reação   25 

 

A temperatura de amplificação mais adequada foi de 65 ºC. 

  

4.4 Isolamento de DNA de amostras de alimentos: pureza e controle de 

qualidade 

O DNA utilizado neste trabalho foi extraído de amostras de farinha 

transgênica certificada de MON 810, utilizando-se o Kit NucleoSpin® para DNA 

genômico de acordo com as instruções do fabricante.  
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Figura 16: Protocolo geral de extração de DNA de amostras alimentares 

 

 

  Fonte: Autora 

 

A Figura 16 representa o protocolo geral da extração de DNA de amostras 

alimentares. Consiste na homogenização da amostra (farinha de milho certificada). 

Pesou-se 100 mg em um eppendorf e adicionou-se o buffer de lise e a proteinase a 

65ºC, colocou-se em agitação por cerca de 1 hora a 800 g em um termomixer ou 

agitador térmico. Essa primeira etapa consistiu na lise celular. Em seguida, realizou-

se a etapa de degradação de RNA, onde adicionou-se ao eppendorf RNAase que foi 

deixado sem agitação por 10 minutos a 37 ºC. Logo após realizou-se a separação 

com uma agitação de 17000 g a 4 ºC por 10 min e separou-se o sobrenadante que 

contém o DNA da amostra de farinha. Para o ajuste das condições de ligação do 

DNA transferiu-se para o interior de uma membrana de sílica o sobrenadante, e 

após três lavagens com buffer sob centrifugação de 11000g numa centrífuga por 10 

minutos. Posteriormente, ao sobrenadante que contém a amostra de DNA foi 

adicionado o buffer de eluição a 70 ºC e sob centrifugação a 11000 g foi obtido o 

DNA da amostra. Para finalização do protocolo foi necessário verificar a pureza e a 

concentração da amostra de DNA através de medida de absorbância A260/A280.         
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Tabela 6: Tabela descritiva das amostras certificadas de DNA de milho 

transgênico  

Amostra certificada Descrição 

ERM- BF4413 ak sample No 0490 MON 810 MAIZE Blank 

ERM- BF413 ek sample No 0469 MON 810 MAIZE 2 % 

ERM- BF413 gk sample No 0248  MON 810 MAIZE 10 % 

ERM- BF413 gk sample No 0799 MON 810 MAIZE 10% 

 

A concentração de DNA foi determinada para cada amostra pela 

determinação da absorbância a 260 nm em espectrofotômetro UV-vis (Cary 60 

Agilent) com uma cubeta espelhada para ultramicrovolume (1 mm de caminho 

óptico), permitindo a medida direta a partir de 3 µL de amostra de DNA. A pureza do 

DNA foi determinada a partir da razão de absorbância A260/A280 (valores que variam 

entre 1,7 e 1,9 de acordo com o kit de especificações). 

A PCR convencional foi realizada como controle de qualidade do DNA 

utilizando o par de primer FP159/ RP159 (Tabela 7). Os resultados de PCR foram 

avaliados por eletroforese (buffer de corrida 1xTBE) em 2% (m/v) em gel de agarose 

com corante de brometo de etídio (0,5 µg/ mL) a 90 V. A visualização do DNA em 

gel de agarose (UV transiluminador) mostrou uma banda simples com o tamanho 

esperado (cerca de 190 pb), comparado ao padrão de DNA (100 bp DNA Ladder, 

Invitrogen). O resultado dos fragmentos amplificados foram purificados (Kit Gel de 

extração E.Z.N.A., Omega Bio-Tek) para serem sequenciados, utilizando-se o Kit 

Genome Walker (Clontech, USA) juntamente com o analisador ABI PRISM 3130xl. 

As sequências foram comparadas com o que está armazenado no GenBank, 

utilizando-se o algoritmo NCBI BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), 

confirmando a identificação da amostra (cloroplasto Zea mays cultivar B73 número 

de registro AY928077.1) com 99% de homologia.  

As extrações de branco foram realizadas em paralelo e sua absorbância e 

amplificabilidade por PCR foram avaliadas, levando aos resultados negativos 

esperados. 

Os extratos de DNA foram aliquotados e estocados a (-20 oC) até sua 

utilização e a repetitividade dos ciclos de congelamento e descongelamento foram 

minimizados a fim de manter a integridade das amostras. 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Tabela 7: Par de primers FP159/ RP159 utilizado na PCR convencional 

Nome Função Oligonucleotídeos 5’  3’ 

FP159 Primer direto de planta 159 CTT GAT TTT ACC AAA GAT GAT GA 

RP159 Primer reverso de planta 159 TTC TTC GCA TGT ACC CGC AG 

 

4.5 Preparo das amostras com DNA amplificado por PCR e/ou HDA 

Utilizando a Lei de Lambert Beer, que é regida pela fórmula: 

            

Onde: ε é o coeficiente de extensão molar em L.mol-1.cm-1; b é o caminho óptico 

(cm); c é a concentração (mol.L-1 ). 

[   ] = 
 

      
 . cm . 

   

 
 

[   ] = ua  

Para o cálculo da concentração do DNA temos: 

DNA  λmáx = 260 nm  

OD = densidade óptica 

1 OD ≈ 50 ng / mL 

Para proteínas  λmáx = 280 nm 

Temos a avaliação da relação λ260/ λ280, que valores entre 1,8 e 2 são 

excelentes quanto à qualidade de extração do DNA e que valores entre 1,5 e 1,8 

podem ser perfeitamente utilizados. 

Para uma amostra de MON 810 com 10% temos: 

A amostra tem 104 ng/µL e foi utilizado 1 µL de extrato em 25 µL de mistura 

(mix de amplificação). Dessa forma, temos 104 ng de DNA de milho. 

1 genoma de milho tem no total 2,6 pg, o que está determinado para MON 810 

hemizigótica. (SALVI, et al., 2008). 
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Dessa forma temos: 

104 ng . 
     

    
 . 

                 

      
 = 4.                                

                      
                        

                   
 
         

        
             

A partir desses cálculos foi possível construir a Tabela 8 com as relações de 

MON 810 testadas nesse estudo: 

Tabela 8: Relações de MON 810 testadas nesse estudo de detecção 

% MON 180 No cópias MON 810 Log do número de 
cópias 

Amostras testadas 

- 0  1/1 MON 810 10% 

10 1000 3 ½ MON 810 10% 

5 500 2,698970004 1/5 MON 810 10% 

2 200 2,301029996 1/20 MON 810 10% 

0,50 50 1,698970004 1/50 MON 810 10% 

0,20 20 1,301029996 1/100 MON 810 10% 

0,10 10 1 1/100 MON 810 10% 

 

Explicando um pouco mais, tem-se que a porcentagem em massa de 

transgênico para milho total leva em consideração quanto pesa o DNA do genoma 

do milho (genoma completo) e quanto apresenta de transgênico. 

Esse mesmo cálculo foi realizado para cópias de DNA sintético, tendo como 

resultado a Tabela 9. 

Tabela 9: Número de cópias de DNA sintético 
 

Cópias [105 mer]/M [105 mer]/M 

0 0 0 

30 50 aM 5e-17 

300 500 aM 5e-16 

3000 5 fM 5e-15 

30000 50 fM 5e-14 
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4.6. Protocolo geral de análise de amostras 

 A Figura 17 representa o protocolo geral de análise de amostras que foi 

utilizado no sensor eletroquímico (genossensor) para detecção de promotor P35S da 

variedade transgênica de milho MON810, incluindo a unidade de conteúdo de DNA e 

equivalentes. Nesse esquema, inicialmente verifica-se a quantidade de DNA através 

de análise de UV; em seguida foi realizada a amplificação por HDA. Após essa 

etapa ocorre a montagem do genossensor, de acordo com a Figura 9, no qual o 

DNA extraído das amostras reais é utilizado na hibridização homogênea e 

heterogênea. Uma vez montado o sensor eletroquímico, foram realizadas as 

medidas. 

 

Figura 17: Protocolo geral de análise de amostras, incluindo unidade de 

conteúdo de DNA e equivalentes. 

 

 

 

Fonte: autora 
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Essa parte envolve o artigo publicado versão completa no Apêndice.  
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Triagem confiável e sensível de produtos de alvos de amplificação helicase 

dependente de Organismos Geneticamente Modificados com um genossensor 

eletroquímico. 

 

RESUMO 

O cultivo de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) e seus usos em 

alimentos e produtos estão aumentando constantemente e assim a questão da 

informação ao consumidor sobre sua presença em alimentos tem demonstrado um 

significante interesse. 

O desenvolvimento de métodos sensíveis, rápidos, consistentes e confiáveis 

para a detecção de OGMs é crucial para própria rotulagem (etiquetagem) dos 

alimentos. Em resposta, caracterizou-se experimentalmente por amplificação 

isotérmica dependente da helicase (HDA) a detecção a partir da sequência 

específica de um transgênico do promotor do Vírus do Mosaico da Couve-flor 

(CaMV35S), insertado na maior parte das plantas transgênicas. A HDA é uma das 

abordagens mais simples para a amplificação do DNA, imitando a maquinaria de 

replicação bacterial e semelhante à PCR, mas sobre condições isotérmicas. 

Contudo, essa técnica sofre com a falta de seletividade, devido à acumulação de 

produtos falsos de amplificação. Para melhorar a seletividade da HDA, a qual torna 

mais confiável a detecção dos produtos de amplificação, desenvolveu-se uma 

plataforma eletroquímica com alvo central nas cópias transgênicas por HDA. Uma 

arquitetura de monocamada binária é construída sobre um filme fino de ouro, onde 

sobre essa tem a formação de duplex perfeitos de ácidos nucleicos com produtos de 

amplificação, que são etiquetados com enzima e eletroquimicamente transduzidos. 

Esse sistema combinado resulta num aumento na detectabilidade do genossensor 

até 106 vezes, permitindo uma detecção YES/NO (sim/não) de OGMs com um limite 

de detecção para aproximadamente 30 copias de DNA genômico de CaMV35S. 

Também está incluído um conjunto geral de regras utilitárias do design de 

genossensores para a detecção de amplicons de DNA, que pode ajudar no 

desenvolvimento de testes (point-of-care) direcionados. O método oferece uma 

ferramenta versátil para a detecção de ácidos nucleicos com quantidades traços não 

apenas para controle de segurança alimentar, mas também para o diagnóstico e 

controle de áreas ambientais.  
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Introdução 

A transferência de genes manipulados por engenharia em populações 

selvagens, resultando em um organismo geneticamente modificado (OGM), está 

sendo cada vez mais aplicada em biomedicina1, biorremediação2,3 e para propósitos 

alimentares. Entretanto, nesse último caso foi levantada a maior controvérsia, 

aflorando um aspecto sensível na ciência agro alimentar. Isso tem levado muitos 

países, incluindo a União Europeia (EU), a por em vigor regulamentações4,5 que 

garantam proteção e liberdade de escolha aos consumidores. Por exemplo, as 

regulamentações da Comissão Europeia estabelecem a etiquetagem obrigatória de 

OGMs, de alimentos derivados de OGMs e de produtos alimentares com limite de 

conteúdo de OGM de 0,9 %. Uma vez que o número de OGMs comercializados está 

aumentando rapidamente em todo o mundo6, testes para verificar a conformidade 

das amostras de alimentos e produtos com a legislação têm se tornado cada vez 

mais difícil e mais caros. Portanto, são necessárias abordagens de triagem hábeis 

para detectar a possível presença/ausência de muitos eventos GM com um custo 

efetivo.  

No âmbito de execução internacional, a PCR e sua variante quantitativa 

(qPCR) são os padrões ouro para o propósito de triagem de OGM7,8, 

fundamentalmente devido à sua elevada sensibilidade (potencial para amplificação 

de molécula simples de DNA). A fim de avaliar a potencial presença de OGMs com o 

menor número de análises de PCR, muitas ferramentas foram desenvolvidas9, as 

quais sugerem os mais adequados ensaios de triagem para uma dada amostra. 

Entre eles, o promotor do vírus do mosaico da couve–flor 35S, CaMV35S, tornou-se 

o target mais amplamente utilizado devido à sua frequente presença nos genes 

quiméricos designados com essa expressão em plantas alimentícias10.  

Todos os métodos que foram citados anteriormente requerem laboratórios 

especializados, equipados com instrumentos caros e com staff pessoal altamente 

qualificado. Existe, portanto, uma necessidade clara de desenvolver ensaios de 

triagem confiáveis capazes de operar nas configurações de campo. A esse respeito, 

as técnicas de amplificação isotérmica vêm à tona como uma alternativa para a PCR 

também nesse contexto de qualidade/segurança alimentar11-14. A possibilidade de 

procedimento em uma simples temperatura, simplifica a instrumentação analítica 

(energia e custo efetivo com aparatos), sendo assim mais apropriado para análises 
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no local (in situ), além da grande praticidade. Numerosos métodos de amplificação 

isotérmica de DNA/RNA foram desenvolvidos, cada um com pontos fortes e fracos. 

A amplificação dependente da helicase (HDA)17 é um dos esquemas mais atraentes 

de amplificação isotérmica desenvolvidos nos últimos anos porque tem uma 

natureza exponencial e simples esquema de reação. As três enzimas de HDA: a 

polimerase, a helicase e a proteína de ligação de fita simples (SSB), atuam em 

conjunto sob as mesmas condições de reação juntamente com dois primers para 

realizar a amplificação. Utilizando a energia química proveniente da hidrólise de 

ATP, a helicase quebra as ligações de hidrogênio entre as fitas de DNA 

complementares, gerando moldes de fitas simples para o primer de hibridização e 

subsequente (posterior) elongação. A SSB atua como um assistente, estabilizando o 

DNA desenrolado. 

Para as técnicas de amplificação isotérmica, especialmente aquelas com 

potencial exponencial18,19, é comum a susceptibilidade de gerar produtos de 

amplificação inespecíficos, além da possibilidade de contaminação cruzada, que 

está presumidamente relacionada aos primers (a extensão imprópria dos primers de 

anelamento ou a formação de primer-dímero). No caso da amplificação por HDA, é 

recomendado manter o tamanho do primer entre 24 – 33 nucleotídeos, tornando-se, 

dessa maneira, significativamente maior que os utilizados em PCR. Esse problema, 

ao lado de uma temperatura de aquecimento para amplificação (~65 oC), poderia 

favorecer um tipo de amplificação não específica primer – dímero. Por outro lado, e 

limitado pela taxa e processabilidade termofílica da helicase, o sistema é capaz de 

amplificar apenas sequências curtas de DNA (70 – 120 pb)20, as quais não são tão 

diferentes de dímeros de primers21. Os métodos mais utilizados para detecção de 

amplicons de HDA, entretanto, são usualmente confiáveis nos esquemas de 

transdução de sinais não específicos de dsDNA de agentes intercalantes.  

Para responder a esse problema, foram bem descritos muitos métodos 

baseados em HDA que envolvem formatos assimétricos22,23 ou análises de curvas 

de aquecimento dos produtos gerados24,25. Neste documento, apresenta-se a 

eficácia de um ensaio de hibridização do tipo sandwich acoplado a um genossensor 

eletroquímico que proporciona a seletividade extra requerida para a HDA. Esse 

modelo combinado de tecnologias foi aplicado com sucesso para a detecção de ao 

menos 30 copias da sequência de DNA específica do promotor CaMV35S, um dos 



 
 
 
 
 

67 
 

 

elementos mais comuns insertados na constituição de OGMs. A facilidade para 

detectar o transgene poderá fornecer uma tecnologia de triagem adaptada para uma 

rápida e precisa identificação de OGMs. Após isso, fornecemos um guia para ajudar 

no design dos genossensores para detecção dos amplicons de HDA, os quais 

poderiam ser aplicados no desenvolvimento de ferramentas efetivas de detecção 

genética para aplicações de diagnósticos clínicos associadas ao controle de 

segurança alimentar e monitoramento ambiental. 

 

Tabela 10. Sequencia de Primers, Target Sintéticos, Sondas de Captura e 

Indicadora. 

Nome Função oligonucleotídeos 5’  3’ 

T105 Target 105 mer  GTA AGG GAT GAC GCA CAA TCC CAC TAT CCT TCG CAA 

GAC CCT TCC TCT ATA TAA GGA AGT TCA TTT CAT TTG 

GAG AGG ACA CGC TGA CAA GCT GAC TCT AGC AGA  

CP Sonda de captura AGA GGA AGG GTC TTG CGA AGG ATA GTG-SH 

SP Sonda indicadora FITC-CTA GAG TCA GCT TGT CAG CGT GTC CTC TCC AAA 

TGA AAT GAA CTT CCT TAT AT 

FP105 P35S-105- primer direto GTA AGG GAT GAC GCA CAA TCC CAC TAT 

RP105 P35S-105- primer 

reverso 

TCT GCT AGA GTC AGC TTG TCA GCG TGT 

FP159 Primer direto de planta 

159 

CTT GAT TTT ACC AAA GAT GAT GA 

RP159 Primer reverso de planta 

159 

TTC TTC GCA TGT ACC CGC AG 

 

 

SEÇÃO EXPERIMENTAL 

Reagentes: Oligonucleotídeos dessalinizados de DNA sintético (sondas, sequencias 

target (alvo), e primers) que foram adquiridos da (IDT, Leuven, Bélgica). Essas 

sequências estão listadas na Tabela 10. p-Aminotiofenol (p-ATP), serum de 

albumina bovina (BSA), ditiotreitol (DTT), e 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina (TMB) no 

formato pronto para uso (K-azul substrato de baixa atividade, incluindo H2O2) que foi 

adquirido da Sigma-Aldrich (Espanha) e usada como recebida. Concentrado salino 

de fosfato de sódio-EDTA (20XSSPE, pH 7,4) e buffer salino de fosfato (10XPBS) 

que foi adquirido da Sigma-Aldrich (Espanha) usado para preparar as soluções de 

buffer. A Thermo Scientific (Espanha) forneceu solução bloqueante de caseína 1% 
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m/v em 1XPBS, e o conjugado antifluoresceina-POD da Fab Fragments (anti FITC-

POD) foi obtido da Roche Diagnostics GmbH (Mannheim, Alemanha). Colunas de 

Sephadex NAP-10 G-25 foram obtidas da Life Technologies (Espanha). 

O kit IsoAmp II Universal tHDA foi usado em experimentos de HDA (BioHelix 

Corporation). O corante intercalante de DNA EvaGreen (20X, Biotium) e o corante 

de referencia ROX (50X, Invitrogen) foi utilizado no monitoramento de HDA baseado 

em fluorescência a tempo real. Outros produtos químicos foram utilizados com grau 

analítico. Exceto quando indicado de outra forma, todas as soluções foram 

preparadas com água Mili-Q (18 MΩ cm) de um sistema Milipore. 

 

Amplificação de DNA dependente da helicase 

O mix de composição da reação de HDA ocorreu como segue: Buffer de 

anelamento 1X, NaCl 40 mM, dNTPs 7% v/v e mix de enzimas, cada primer 75 nM, e 

molde de DNA com várias concentrações com o volume final de 50 µL. As reações 

de HDA em tempo real, o DNA intercalado com um corante EvaGreen 0,2X e 

corante de referência ROX 1X foram adicionados à mistura. Nesse caso, o volume 

final foi ajustado para 25 µL com água deionizada estéril. As reações de HDA a 

tempo real foram conduzidas em um instrumento de detecção de sequencias ABI 

Prism (Applied Biosystems) com o programa descrito a seguir: 30 ciclos de 5 s a 

66ºC e 115 s a 65ºC (1 ciclo equivale a 2 min) com sinal de fluorescência coletado 

ao final de cada ciclo. A coleta de dados e as análises foram realizadas em um 

software de detecção de sequencias ABI Prism (SDS version 2.2, Applied 

Biosystems). Note que um ciclo de temperaturas não é exigido para um ensaio de 

HDA isotérmico, mas para o sistema de coleção de dados, que foi originalmente 

para reações de ciclo térmico. As reações de HDA a ponto final foram realizadas em 

temperatura fixa (T=65ºC em um sistema Thermomixer Comfort (Eppendorf AG, 

Hamburgo, Alemanha). 

 

Construção da superfície Sensora 

A interface sensora foi construída sobre um filme de ouro previamente limpo e 

condicionado, como está descrito na Informação Suplementar. Foi construída uma 

monocamada automontada binária composta com uma sonda de DNA de fita 

simples parcialmente complementar ao target e a um tiol aromático amino – terminal. 
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Com esse objetivo, 6 µL de sonda de captura (CP) tiolada a 0,1 µM em solução 

2XSSPE pH 7,4 foi usada para cobrir a superfície recém limpa do eletrodo de ouro, 

que foi incubada por toda a noite a 4oC em atmosfera úmida saturada. A CP (Tabela 

10) foi definida com um grupo de dissulfato no terminal 3’ e previamente 

desprotegida pela reação com ditiotreitol (DTT) para o rendimento livre de tiol, como 

indicado em outra parte26. Depois a superfície foi lavada com 2XSSPE pH 7,4 para 

deslocar as sondas adsorvidas inespecificamente e seco cuidadosamente com uma 

corrente de gás nitrogênio. A superfície com fitas de DNA ligadas foram intercaladas 

com a incubação de 6 µL de p-aminotiofenol 1 mM em 2XSSPE pH 7,4 em 

refrigeração por 50 min. Esse tiol bloqueia os oligonucleotídeos que estão 

horizontalmente pousados (deitados) na superfície do eletrodo, para assim alcançar 

uma orientação mais favorável para a hibridização, dificultando assim as ligações 

não-específicas no ouro. Temos recentemente encontrado que o p-aminotiofenol é 

particularmente conveniente como um agente para preenchimento que ajuda a 

diminuir os sinais e também mais estável, misturado na monocamada automontada 

que é formada a partir dos alcanotióis convencionais. A superfície do eletrodo 

modificada foi finalmente lavada com uma solução de 2XSSPE pH 7,4, e seca com 

um fluxo de gás nitrogênio (N2) para deixá-la pronta para ser utilizada no ensaio de 

hibridização. 

 

Ensaio de Hibridização e Detecção Eletroquímica 

A segunda etapa do ensaio de hibridização tipo sandwich foi realizada para 

detecção específica do promotor CaMV35S (Figura 8). Dez microlitros (10 µL), seja 

de target sintético ou de amostra amplificada sem nenhum tipo de purificação, foram 

diluídos até 100 µL com 2XSSPE pH 7,4 contendo 0,1 µM da sonda indicadora –

FITC e BSA 2,5% para auxiliar na hibridização homogênea, evitando assim o típico 

choque térmico27. Depois de 30 min de incubação em temperatura ambiente, 6 µL 

dessa solução foram colocados na superfície sensora e a reação de hibridização 

heterogênea aconteceu em 120 min em temperatura ambiente. Subsequentemente, 

a superfície do eletrodo de trabalho foi lavada com buffer bloqueante de caseína (1% 

m/v) em 1XPBS pH 7,4. A ligação do DNA target com a superfície é devida à 

formação do duplex ternário e foi determinada por etiquetação por marcação 

enzimática com anti-FITCFab – POD (0,5 U/mL em buffer bloqueante de caseína) 
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em temperatura ambiente por 30 min. O excesso de enzima conjugado foi removido 

por lavagem cuidadosamente com 1XPBS pH 7,4. A atividade POD imobilizada, 

diretamente relacionada com o target hibridizado, foi determinada pela imersão da 

superfície de trabalho em 450 µL de uma solução de substrato enzimático (TMB + 

H2O2) seguido de detecção Cronoamperométrica de TMB oxidado enzimaticamente 

obtida após 30 s de reação, aplicando-se um potencial fixado em 0 V. 

 

Preparação das Amostras Alimentares. 

Os materiais de referência certificados no formato de farinha em pó 

homogeneizada de milho GM do evento MON 810 de 0, 2 e 10 % (m/m), foram 

obtidas do Institute of Reference Materials and Measurements, Joint Research 

Centre (JRC), European Commission (EC) através da Sigma. O DNA genômico, 

mencionado anteriormente, foi extraído das farinhas e purificado utilizando-se um kit 

NucleoSpin®Food (Macherey – Nagel, Düren, Alemanha), de acordo com as 

instruções do fabricante, com poucas modificações (ver Informação Suplementar). A 

quantidade de DNA extraído e purificado foi determinada espectrofotometricamente. 

A PCR convencional foi realizada para controle de qualidade, utilizando-se um par 

de primers universal vegetal designado no gene cloroplasto rbcL28. A análise dos 

produtos de amplificação foi realizada por eletroforese em gel de agarose e corada 

em brometo de etídio, resultando em fragmentos que também foram sequenciados.  

 

Isolamento de DNA de amostras de alimentos: pureza e controle de qualidade 

 

O DNA genômico de materiais de referência certificados foi extraído e 

purificado, utilizando-se um Kit para alimentos Nucleospin® (Macherey-Nagel, Düren, 

Germany), de acordo com as instruções do fabricante. Brevemente, cada amostra 

(aproximadamente 100 mg de pó homogeneizado) foi colocada em um tubo estéril 

de 1,5mL com 700 µL com solução de lise preaquecida a 65 oC e 10 µL de 

proteinase K (10 mg/mL) para ser incubada em bloco térmico (Thermomixer Comfort, 

Eppendorf AG, Hamburg, Alemanha) a 65 oC por 1h com agitação média contínua, e 

vortexiado a cada 20 min, para ajudar a quebrar a parede celular, 2 µL de RNAse A 

(10 mg/mL; Thermo Scientific) foram adicionados e, depois de 10 min de incubação 

a 37 oC para digestão do RNA, o tubo foi centrifugado a 4 oC a 17000g. O líquido 
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sobrenadante claro foi transferido para um novo tubo estéril onde o mesmo volume 

do buffer de ligação e etanol (96 – 100%) foi adicionado, e a homogeneização foi 

subsequentemente realizada por inversão. Então, cada mistura foi transferida para 

uma coluna spin e centrifugada em temperatura ambiente (11000 g, 1 min). A 

membrana de sílica foi lavada com os buffers recomendados seguindo, nesse caso, 

por 2 min de centrifugação a 11000 g e o sobrenadante foi descartado. A coluna foi 

colocada em um novo tubo estéril e, depois de 5 min de incubação com 80 µL de 

água bidestilada preaquecida a 70 oC, o DNA de eluição foi obtido por centrifugação 

(11000 g, 1 min). Pontas de pipeta estéreis e com filtro foram utilizadas para prevenir 

contaminação cruzada.  

A concentração de DNA foi determinada para cada amostra pela 

determinação da absorbância a 260 nm em espectrofotômetro UV-vis (Cary 60 

Agilent) com uma cubeta espelhada para ultramicrovolume (1 mm de caminho 

óptico), permitindo a medida direta a partir de 3 µL de amostra de DNA. A pureza do 

DNA foi determinada a partir da razão de absorbância A260/A280 (valores que variam 

entre 1,7 e 1,9, de acordo com o kit de especificações). 

A PCR convencional foi realizada como controle de qualidade do DNA, 

utilizando-se o par de primer FP159/ RP159 (Tabela 7). Esses pares universais são 

moldados para o cloroplasto rbcL genes2 que codifica uma subunidade longa de 

ribulose 1,5 oxigenase carboxilase/oxigenase bifosfato (RUBISCO), amplamente 

utilizada para análise filogenética de plantas. A amplificação foi realizada em 25 µL 

de uma mistura para PCR contendo 2 µL do DNA molde, 1x buffer de PCR, 2,5 mM 

MgCl2 , 250 µM dNTPs, 0,2 µM de cada primer, e 2,5 U de ImmolaseTM de DNA 

polimerase (Ecogen, Espanha). As reações foram executadas em um termociclador 

(GeneAmp® PCR System2700 termociclador Applied Biosystem, Espanha) 

programado de acordo com o seguinte protocolo: 5 min a 95 oC, seguido de 40 

repetições de 30 s a 95 oC, 30 s a 58 oC, e 90 s a 72 oC. A etapa de elongação final 

ocorre a 72 oC por 7 min.  

Os resultados de PCR foram avaliados por eletroforese (buffer de corrida 

1xTBE) em 2% (m/v) em gel de agarose com corante de brometo de etídio (0,5 µg/ 

mL) a 80V. A visualização do DNA em gel de agarose (UV transiluminador) mostrou 

uma banda simples com o tamanho esperado (cerca de 190 pb), comparado ao 

padrão de DNA (100 bp DNA Ladder, Invitrogen). Os resultados dos fragmentos 
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amplificados foram purificados (Kit Gel de extração E.Z.N.A., Omega Bio-Tek) para 

serem sequenciados utilizando-se o Kit Genome Walker (Clontech, USA) juntamente 

com o analisador ABI PRISM 3130xl. As sequências foram comparadas com o que 

está armazenado no GenBank, utilizando-se o algoritmo NCBI BLAST 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), confirmando a identificação da amostra 

(cloroplasto Zea mays cultivar B73 número de registro AY928077.1) com 99% de 

homologia.  

As extrações de branco foram realizadas em paralelo, e sua absorbância e 

amplificabilidade por PCR foram avaliadas, levando aos resultados negativos 

esperados. 

Os extratos de DNA foram aliquotados e estocados a (-20 oC) até sua 

utilização e a repetitividade dos ciclos de congelamento e descongelamento foram 

minimizados a fim de manter a integridade das amostras. 

 

Digestão enzimática de DNA genômico 

1 µg de DNA genômico foi digerido com um par de enzimas de restrição, 

MmeI e HpyCH4III da New England BioLabs Inc., utilizando-se 2 unidades / µg de 

DNA em 25 µL do mix de reação 1x CutSmart Buffer (concentração final) adicionada 

a 50 µM de S-adenosilmetionina (SAM), cofator para MmeI. A digestão ocorreu a 37 

oC por toda a noite, seguida de inativação da enzima por 30 min a 65 oC. O DNA 

genômico de milho sem modificação genética também foi submetido a digestão 

enzimática e utilizado como controle.  

As endonucleases de restrição foram selecionadas com a ferramenta 

NEBcutter V2.0 (http://nc2.neb.com/NEBcutter2), com o localizador do par de 

digestão, considerando o promotor 35S na sequência de DNA, e controlando a 

ausência dos sítios de reconhecimento para ambas enzimas com a sequência 

target. A região do nucleotídeo-134 incluindo a sequência target é esperada para ser 

liberada por todo o genoma.  

O DNA digerido foi analisado por eletroforese em gel de agarose (0,8 % m/m 

corado com 0,5 µg/ Ml de brometo de etídio) a 90V. Grosseiramente, a mesma 

quantidade de DNA total foi carregada em cada poço. Os rastros (manchas) 

detectados nas linhas 3 e 7(Figura 18) que apresentam muitas bandas fechadas 

com tamanho de aproximadamente 1000 bp. Isso é razoável, já que o tamanho das 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://nc2.neb.com/NEBcutter2
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enzimas usadas na digestão reconhece sequencias de 6 bases (cortador de 6 

bases) e esses sítios podem ser encontrados muitas vezes em genoma de milho. 

Inversamente, o DNA genômico sem cortes ficou retido no poço (linha 5 na 

Figura.18).   

 

Figura 18: Eletroforese em gel de agarose 0,8% (em buffer 1XTBE) de DNA 

genômico de Zea mays. Linha 1: Padrão de tamanhos, linha 3: Digestão por 

toda a noite de MON810-10%, linha 5: MON810-10% sem cortes, linha 7: 

MON810-0% digerido por toda a noite.  

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de criar uma plataforma sensível para triagem de OGM, 

desenvolve-se um sistema combinando amplificação isotérmica de DNA dependente 

da helicase - (HDA) com alvo do elemento genético de CaMV35S, amplamente 

utilizado como promotor em plantas transgênicas e um genoensaio sandwich 

heterogêneo, como representado na Figura 19. 

 

 



 
 
 
 
 

74 
 

 

Figura 19: Representação esquemática das diferentes etapas que envolvem o 

Genossensor eletroquímico 

 

 

 

A reação de HDA produz pequenas cópias de DNA de fita dupla da sequência 

específica de target selecionada, quando está presente no DNA genômico extraído 

das amostras. Depois, os produtos finais hibridizam com a sonda indicadora 

modificada com isotiocianato de fluoresceína (FITC) e a sonda de captura tiolada 

imobilizada por quimissorção sobre um filme de ouro. A afinidade de interação do 

fragmento Fab FITC-antiFITC, subsequentemente permite a incorporação da 

molécula da enzima peroxidase (POD) por hibridização ternária. Tal enzima atua 

como redox de etiquetagem para detectar o evento de hibridização. Além disso, 

envolve a etiquetagem molecular do target e contribui para aprimorar a seletividade 

(aumentar) através dos dois eventos de reconhecimento pela molécula de target. O 

formato sandwich é particularmente utilizável para a detecção de sequências de 

ácidos nucleicos longos onde a alta energia impõe penalidade baseada em regras 

intermoleculares de outros formatos, (isto é, a maior parte dos alvos reais no mundo 

dos DNA’s).  
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Amplificação HDA: Design e Avaliação 

A reação de HDA requer um design de dois primers específicos para o 

promotor constitutivo da subunidade ribossomal de 35S de rRNA do vírus do 

mosaico da couve-flor (GenBank AY326434). Para essa finalidade, utilizou-se o 

software Primer329, com as seguintes restrições: o tamanho do primer e do amplicon 

com um intervalo entre 24 e 33 nt e 88-120 pb, respectivamente, temperatura de 

fusão (Tm) no intervalo entre 60 e 74 ºC para primers e 68-75 ºC para os amplicons, 

para o GC% primer entre 35 e 60%30. Os primers obtidos (FP105 e RP105, veja Tabela 

10) geram amplicons de 105 pb (bases de 221-281, ambos incluídos) com um 

conteúdo de 47% GC e uma estrutura interna secundária com ∆G=-17,03 Kcal/mol a 

20 ºC e 0,3 M Na+, como previsto no Mfold31 (ver Figura 13). Os primers 

especificamente selecionados, foram checados com uma ferramenta de software 

Primer-BLAST32. Nenhuma homologia foi encontrada, exceto em construções de 

GMO e vetores sintéticos.  

 

Figura 20 (A) eletroforese em gel de agarose 3% (buffer 1XTBE) de produtos de 

HDA iniciando com diferentes números de cópias de T105. Linha 1: Ladder 

(padrão), Linha 2: controle sem molde, Linhas 4-8 3x105, 3x104, 3x103, 3x102 e 

3x101 cópias por ensaio. (B) as curvas de amplificação isotérmica (T=65 ºC) 

obtidas por HDA baseado em fluorescência de tempo real de T105. O número de 

cópias inicial de T105 cópias por ensaio foi (a) 3x105, (b) 3x104, (c) 3x103, (d) 

3x102, (e) 3x101, (f) 0 (controle sem molde). A linha horizontal verde representa 

o número limite utilizado para obter a curva de calibração. 
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Para amplificar o DNA genômico com prioridade, explorou-se a performance 

do par FP105/RP105, utilizando-se o target T105 sintético como molde. As análises 

eletroforéticas em gel de agarose das misturas de amplificação, depois de um tempo 

de amplificação de 60 min, revelaram a presença de uma banda fechada para 100 

pb do marcador (ver Figura 20A), a qual é indicativa de amplificação positiva. 

Confirma-se a especificidade da reação por HDA com análise de seqüenciamento 

dos produtos isolados pós eletroforese, as quais revelaram a sequência T105 

esperada. Destacamos que embora os produtos de HDA para um controle negativo 

tenham apresentado uma sequência diferente, não puderam ser distinguidos por 

eletroforese porque apresentam um tamanho similar àqueles específicos (Figura 

20A), mostrando o limitado poder de discriminação desse método.  

A cinética da HDA foi avaliada por fluorescência em tempo real, monitorando-

se a reação de HDA isotérmica, utilizando-se EvaGreen e ROX como corantes de 

detecção e referência passiva. Uma característica exponencial aumenta com o sinal 
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de fluorescência como uma função do tempo de amplificação que é gravado, 

resultando de uma intercalação do corante EvaGreen dentro da fita dupla de DNA 

gerada (Figura 20B). Como esperado, quanto maior o molde de partida, menor 

tempo de incubação é exigido para aumentar a intensidade de fluorescência 

anteriormente citada e conhecida, isto é, menor tempo limite (tT). A variação linear 

para esse parâmetro com o logaritmo do número de cópias de DNA do modelo foi 

encontrado, considerando-se o nível do conjunto limite na região de crescimento da 

curva de amplificação na Figura 20B (linha verde):  

  (   )  (         )      (                        )  (    )  

r= 0,996 

A partir da inclinação dos mínimos quadrados lineares apropriados, uma 

eficiência de amplificação (E= 101/ - inclinação ) de 1,73 pode ser estimada, isto é, um 

aumento de 2 vezes no número de cópias de DNA a cada 76 segundos. Esses 

valores estão de acordo com os resultados prévios de HDA em tempo real para 

outros alvos.22,24 

Um aumento significante do sinal de fluorescência foi observado na ausência 

do molde de DNA (curva f na Figura 20B) depois de 36 min de amplificação 

isotérmica. Isso reflete um problema de amplificação não específica, o qual é 

consistente com os resultados obtidos por eletroforese. A falsa amplificação de 

produtos, embora seja comum para a PCR com um número elevado de ciclos, é 

frequentemente desconsiderada, apesar de serem decisivos, por causa do tamanho 

similar dos amplicons e seus produtos. Isso levou a relevantes interpretações 

errôneas de resultados21, mas pode ser mais inteligentemente e eficientemente 

contornado através da interação específica entre as sequências de ácidos nucleicos 

complementares, detectando produtos de amplificação com sensores de 

hibridização isto é, genossensores. 

 

Design do Genossensor e Performance Analítica 

Quando um genossensor com formato sandwich é desenvolvido em 

combinação (acoplado) com uma prévia amplificação exponencial de DNA 

conduzida por um par de primers, como a HDA, algumas considerações anteriores 

devem ser levadas em conta para ultrapassar os equilíbrios concomitantes que 

poderiam levar a resultados falsos e reduzir a performance analítica. Diferentes 
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situações podem advir, dependendo de como cada terminação do target é definido 

para ser complementar para a sonda de captura (CP) imobilizada e para a sonda 

indicadora (SP).  

Se a CP hibridiza com o final 3’ do target (Figura 21, parte superior), o primer 

reverso (RP) e a CP imobilizados, tipicamente similares em comprimento, ambos 

poderão hibridizar com a target (T), mas a ligação heterogênea desejada (CP-T) 

poderia ser termodinamicamente desfavorável.33 Esse problema poderia ser 

contornado com a ancoragem (ligação) do RP com a sequência target específica. 

Por outro lado, o primer direto não consumido durante a amplificação poderia 

competir com o target pela sonda indicadora (SP), entretanto, trabalhando com uma 

SP maior que FP e com um grande excesso na concentração de FP, como usual, o 

equilíbrio pode ser fortemente deslocado pelo duplex de formação SP-T. 

Quando a CP se liga ao final 5’ do target (Figura 21, parte inferior), ocorre 

competição entre o target e o FP não alongado pela superfície de ancoragem CP, 

uma vez que o FP é menor que o T, o primeiro difusa mais rapidamente, saturando 

os sítios de ligações da superfície e anulando a superfície sensora. O FP ancorando 

no target, nos segmentos complementares para o CP, poderia resolver a questão. 

Além disso, a sequência RP coincide, em parte, com a SP; entretanto, normalmente 

essa última é mais longa. Assim, esta hibridização homogênea com o target é mais 

favorável energeticamente. 

Consequentemente, primers que não estão contidos na sequência target 

específica que é reconhecida pelo genossensor, podem ancorar fortemente, em 

especial com o primer que define o final do target próximo à superfície do eletrodo. 

Isso dá origem aos segmentos em suspensão não hibridizados adjacentes à 

superfície, cuja influência na eficiência da hibridização heterogênea deveria também 

ser avaliada.  

Observando-se que os amplicons de fita dupla são produzidos por HDA, mas 

a presença dessa margem totalmente complementar para o target poderia não ser 

subestimada. Nesse sentido, surge um parâmetro determinante que é o  

comprimento da superfície distal que apresenta uma cauda pendendo na fita simples 

de DNA target. A cauda sobressalente poderia estar disponível para reassociação 

com sua fita complementar, a qual poderia desestabilizar o duplex, o que levaria 

para um deslocamento sequencial conhecido como efeito zíper.34 
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Figura 21: Equilíbrio concorrente quando (parte superior) a sonda de captura 

se liga com o 3’-terminal do target e (parte inferior) sonda de captura hibridiza 

com o final 5’ do target. 

 

 

CP, sonda de captura 20-30 nt 

SP, sonda indicadora 50-60 nt 

T, target: ~80 nt 

FP, primer direto 20-30 nt 

RP, primer reverse 20-30 nt    

 

Tendo todas essas considerações em mente, decidiu-se desenhar e 

desenvolver um genossensor do tipo sandwich com um alvo de sequência interna 

com 80 mer, T80, que está contido na sequência específica T105, com sonda de 

captura complementar para o final 5’ do target, e consequentemente ancorado na 

superfície do eletrodo pelo seu terminal 3’. Depois da hibridização com T105, foi 

formada uma cauda pendente com 21 nt localizado perto do eletrodo e uma cauda 

com 4 nt no terminal distal da superfície. Embora a tendência geral consista na 

ancoragem dos oligonucleotídeos pelo final 5’ sobre um suporte sólido, 
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grosseiramente a mesma superfície coberta como relatado por sonda de DNA 

tiolado, pode-se ligar a partir de 3’ e final 5’.35 Portanto, respostas semelhantes são 

razoavelmente previsíveis para ambos os projetos, mas ancoragem CP por 3'-end, o 

que implica a utilização de um rotulado SP-5', irá resultar em um projeto mais 

econômico. Para quebrar a estrutura interna secundária de T80 predeterminada por 

mfold (ΔG = -12.0 kcal/mol a 20ºC e 0,3 M Na+)31, foi projetada uma sonda de 

captura (CP) de 27 mer complementar para a extremidade 5 ' de T80 e uma sonda 

indicadora (SP) de 53 mer que hibridiza com o resto da sequência e com o mínimo 

de interação entre ambas as sondas.  

 

Figura 22: (A) Efeito da concentração da sonda de captura no coeficiente da 

curva de calibração. (B) Variação da resposta analítica com a concentração de 

DNA (pontos vermelhos) de T80, (triângulos cinzas) para T105.  

 

 

Como a reação restrita na superfície, a hibridização heterogênea é fortemente 

dependente da densidade da sonda de DNA de captura na superfície. A fim de 

maximizar a eficiência da hibridização e também a sensibilidade do ensaio do DNA, 

avaliou-se a resposta da fase sensora obtida a partir das soluções de imobilização 
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contendo diferentes concentrações da sonda de captura no intervalo de 0,05 a 1 µM, 

de acordo com o procedimento descrito na seção experimental. Os resultados estão 

mostrados na Figura 22A. Um valor ótimo de sensibilidade (inclinação da curva de 

calibração entre 0,1 e 3 nM) foi encontrado como uma troca entre o número de 

receptores acorrentados na superfície e sua sensibilidade para hibridização 

(aglomerados estéricos e interações eletrostáticas repulsivas), enquanto a resposta 

branco foi afetada de forma desprezível. Consequentemente, a concentração da 

sonda de captura de 0,1M foi sistematicamente usada posteriormente.  

A performance analítica do genossensor foi primeiro examinada utilizando-se 

80 mer de target específico sintético T80. Uma resposta linear com T80 de 

concentração foi obtida com um intervalo 0,1 – 3nM  

      ((1,11 ±0,02) (CT80     (          ) ; r= 0,9990 ; n=5] 

Em altas concentrações, a intensidade de corrente estabilizada (fora de nível) 

foi detectada como consequência da saturação dos sítios de ligação. O limite de 

detecção calculado como três vezes o desvio padrão da medida do branco dividido 

pela inclinação da equação de regressão foi estimado em 9 pM (54 amol em 6 µL de 

volume de hibridização) e a reproducibilidade do ensaio com um desvio padrão 

relativo de experimentos independentes com no mínimo 4 sensores diferentes foi 

encontrada em 7% para 100 pM e 24% para 3 nM de nível de concentração.  

Para avaliar o possível impacto para a cauda de 21 nt na sensibilidade, a 

performance analítica do genossensor foi reexaminada para T105. Mais uma vez o 

sinal amperométrico aumenta monotonicamente com a concentração de T105 e a 

curva de calibração e o intervalo dinâmico foram grosseiramente os mesmos obtidos 

para T80        (         )        (         ); r = 0,995 ; n =5] no intervalo 

de 0,1 – 3 nM; portanto nenhum efeito deletério foi observado experimentalmente 

(ver Figura 22B). Resultados similares são relatados para caudas (extensões) de 

fitas simples de 22nt36 e 48nt37, mesmo resistentes a uma desaceleração de uma 

cinética de hibridização como registrado no último caso que tornaram as correntes 

ligeiramente mais baixas no equilíbrio. Nesse caso, o efeito cinético não foi aparente 

desde que o tempo de hibridização de 120 min foi estabelecido desde o início. Por 

outro lado, uma cauda de 38 nt na proximidade da superfície condutora leva à 

obtenção de um sinal significativamente mais baixo com relação ao DNA target sem 

essas caudas. A discrepância pode ser explicada particularmente pela forma da 
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estrutura secundária particularmente forte da sequência target e a influência de um 

diluente diferente de tiol que pode conduzir a diferentes densidades de sonda de 

captura.38 

Nos últimos anos, temos testemunhado a ampliação da caixa de ferramentas 

das análises de alimentos com o surgimento de tecnologias como os ensaios de 

hibridização e genossensores.39-41 Embora muitos deles tenham demonstrado seu 

potencial com oligonucleotídeos sintéticos, como uma prova de conceito, o salto 

para o mundo real é a utilização de materiais de referência certificados que 

permanecem praticamente inexplorados. Diferentes abordagens de diferentes sinais 

de amplificação42-45 têm sido descritos, encontrando sensibilidades em torno de 

nanomolar – picomolar, os quais em poucos casos têm sido um desafio com 

amostras de alimentos, relatando os resultados bem sucedidos difíceis de explicar, 

tendo em conta a sensibilidade dos ensaios descritos.42-45  

Considerando a sensibilidade do genossensor eletroquímico aqui 

desenvolvido (limite de detecção mais baixo em torno de picomolar), decidiu-se 

testá-lo para detecção direta de DNA extraído de milho GM, sem DNA de 

amplificação. Entretanto, nenhuma das análises diretas de genoma sem digestão 

pelas endonucleases de restrição para liberar a sequencia target do genoma 

completo foi realizada com êxito. O resultado não é tão inesperado, considerando a 

complexidade caracterizando o genoma de plantas com poliploidia e em particular o 

milho, o qual está no intervalo de tamanho do genoma humano46, bem como com 

baixo percentual de presença de material transgênico na amostra total bruta. 

Consequentemente, a restrição do tamanho avaliado para o DNA e a sensibilidade 

aparentemente melhorada parece ser indispensável para aplicação com sucesso 

para detectar por genossensor para o promotor CaMV35S em amostras de 

alimentos. Ambos os requisitos (exigências) são simultaneamente encontrados pela 

combinação de genossensor eletroquímico com uma amostra prévia de amplificação 

isotérmica de DNA, tal como a amplificação dependente da helicase (HDA) como 

demonstrado nesse trabalho. 

 

Figura 23: (A) correntes amperométricas obtidas iniciando com diferentes 

copias de T105 depois de 40 min (azul), 60 min de reação de HDA a 65 oC 

(vermelho). (B) variação da resposta eletroquímica para diferentes 



 
 
 
 
 

83 
 

 

percentagens de MON 810 em DNA extraído de farinhas de milho depois de 60 

min de amplificação isotérmica. 

 

 

Acoplando HDA e Genossensor Eletroquímico 

Baseado nos resultados de HDA a tempo real, o tempo de reação de 40 min 

foi escolhido para realizar a amplificação isotérmica a 65 oC, utilizando-se a mesma 

mistura de reação dos experimentos a tempo real, exceto os fluoróforos. Os 

fragmentos gerados de 105 pb, partindo de diferentes cópias de T105, foram diluídos 

cerca de 10 vezes para subsequente avaliação com o ensaio de hibridização 

eletroquímica. Dentro dessas condições, 3000 copias de T105 foram 

inequivocamente detectadas, enquanto um aumento no tempo de amplificação de 20 

min conduziu a uma melhora e detectabilidade mais confiável para 30 copias de T105 

(S/B=146), atendendo aos 0,9% exigidos dos requisitos para a testagem de OGM, 

tendo em consideração o limite de detecção europeu (Figura 23A). 

O DNA genômico isolado de farinha de milho GM MON 810 10% (m/m) foi 

serialmente diluído para concentrações finais equivalentes a 1000, 500, 100 e 50 

moléculas de DNA target (P35S copias) por microlitro, considerando que uma 

molécula do genoma haploide corresponde a 2,6pg de DNA de milho47, e a 
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contribuição hemizigótica da construção do MON810 para o genoma extraído de um 

padrão certificado (50 ng de DNA de farinha de milho de MON810 10% ~ 20000 

copias de genoma haploide ~ 1000 copias de P35S). A fim de nivelar (estabilizar) os 

efeitos do tratamento da amostra e minimizar a tendência associada com as 

diluições em série extraídas do genoma de milho GM, foi diluído com um não – GM  

(< 0,1% milho MON810) até uma quantidade total de 50 ng por tubo de reação. 1 

microlitro para cada solução prévia foi utilizado para preparar um coquetel de reação 

de HDA que foi amplificado por 60 min a 65 oC e depois de uma desnaturação inicial 

a 95 oC por 5 minutos para uma amplificação eficiente. Os amplicons específicos de 

HDA foram detectados com um genossensor eletroquímico sem nenhum tratamento 

adicional ou purificação, ao contrário de outros ensaios de hibridização acoplados 

previamente à PCR48-49. Um resumo do protocolo geral está apresentado na Figura 

17.  

Como mostrado na Figura 23B, a combinação HDA – genossensor permite 

discriminar ambiguidades de 0,5 % (m/m) de MON810, abaixo do nível limite definido 

pela União Europeia para a rotulagem obrigatória (0,9%) com reprodutibilidade de 

9,5%. Notavelmente, o sinal registrado para DNA genômico extraído de farinha 

certificada de milho com <0,1% de MON810 (0%) não é significativamente diferente 

do que foi obtido para controle negativo. A seletividade melhorada fornecida pela 

etapa adicional genossensora é aparente a partir dos sinais de branco 

negligenciados, mesmo em 60 min de tempo de amplificação, levando a resultados 

mais confiáveis em comparação com os de HDA isolado. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho, é descrito um sistema de detecção de OGM eficiente, sensível 

e confiável combinando amplificação isotérmica de DNA dependente da helicase e a 

análise subsequente de amplicons sem purificação por um genossensor 

eletroquímico.  

A notável especificidade do ensaio depende de dois pilares: da amplificação 

isotérmica do DNA dirigida por primers específicos e do acoplamento desses 

produtos de hibridização por HDA com sondas específicas de captura e indicadora. 

Embora a amplificação não específica tenha lugar em alguma extensão, os 

subprodutos não são detectados com os genossensores fornecidos que são simples, 
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mas com design criterioso de primers e sondas de hibridização que foram 

determinadas, compõem os pontos chaves discutidos sob esse aspecto. 

Este método requer um equipamento simples acessível e portátil (um bloco de 

aquecimento e um potenciostato) com baixo consumo de carga e acessível para 

detecção em campo, particularmente, mas não exclusivamente para a rotina de 

controle de materiais crus de alimentos e produtos. Isso pode ser vantajosamente 

aplicado para a detecção específica de pequenas quantidades de biomarcadores de 

ácidos nucleicos relevantes em análises diagnósticas, ambientais e alimentares. 
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Comentários e Perspectivas  

Nesse trabalho foi obtido um sistema confiável e simples que permite detectar 

cereais transgênicos mediante amplificação do seu material genético pela técnica de 

HDA e posterior análise dos amplicons resultantes diretamente, sem purificação, 

com um genossensor eletroquímico que aporta uma extraordinária seletividade ao 

sistema. Sua aplicação em amostras reais permite detectar até 0,5% do promotor 

P35S em amostras certificadas de milho transgênico, abaixo do limite legal 

estabelecido pela Comunidade Europeia (Organismos mundiais mais exigente no 

que se refere ao controle de alimentos transgênicos).  

  Esse dispositivo poderá utilizar outras matrizes transgênicas, tais como soja 

e/ou outras, tendo a vantagem de ser um ensaio qualitativo que pode ser utilizado 

onde a amostra está, ou seja, em campo ou na indústria de beneficiamento de 

alimentos. Outros trabalhos poderão ser realizados utilizando produtos regionais e 

que tenham sofrido alterações genéticas, tais como a manga e o caju.  

 O estágio sandwich proporcionou-me uma experiência ímpar, permitindo que 

uma vez tendo retornado e com o apoio do orientador e da instituição que se instale 

uma nova linha de pesquisa e também um convênio internacional que permitirá a 

participação de outros alunos junto à Universidade de Oviedo – Espanha.  

 Dada a experiência adquirida e a instalação de uma linha de pesquisa no 

Grupo BioEletroquímica que permitirá a interação entre o Grupos (Grupo de 

Investigación de Electroanálisis – GEUO – Universidad de Oviedo – España), GRAC 

(Isep – Instituto Politécnico do Porto – Universidade do Porto – Portugal), Grupo de 

Pesquisa em Biotecnologia da Universidade de Pernambuco – UPE, Laboratório de 

Imuno Biologia – LIB – UFPI e NupCelt (Núcleo de Pesquisa em Células Tronco – 

UFPI), existe a possibilidade tornar real a interação entre pesquisadores que 

trabalham com DNA de plantas transgênicas e a consequente realização de estudos 

que transformem a realidade atual através da aplicação dos conhecimentos 

somados nessa interação.  
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Apêndice (artigo e suplemento) 
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Anexos  

(Certificados dos DNA e prêmio da 

Comunidade Espanhola de Química 

Analítica) 
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