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Projeto Genoma Humana (PGH)
 Início: 1990

 Objetivo I: Determinar a sequência de todos os nucleotídeos dos 24 
cromossomos do genoma humano (22 autossomos e XY).

 Objetivo II: Identificar todos os genes humanos. (Mapeamento do 
genoma humano)

 Término: Fevereiro de 2001
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Projeto Genoma Humana (PGH)

 I - Foram encontrados cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos.

 II - Foram encontrados cerca de 30 mil genes, número bem menor do 
que se imaginava.

 III - Muitos de nossos genes são semelhantes aos de bactérias e 40%
dos nosso genes são semelhantes aos de vermes nematódeos e 90%
semelhantes aos de camundongos.
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Próximos objetivos do PGH
Caracterizar a função de cada gene.
Utilizar as informações obtidas para:
Melhorar e simplificar o diagnóstico de doenças genéticas (em 
especial, o câncer).
Prevenção de doenças genéticas.

Problemas relacionados ao PGH
Discriminação genética
Seguradoras 
Seleção de empregos
Forças armadas
Escolas
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Tecnologia do DNA Recombinante
(Engenharia Genética)

Técnica que permite manipulação do DNA para diversos fins de
estudo.

Ferramentas principais:

Plasmídeos: DNA circular bacteriano.

Enzimas de restrição: Cortam o DNA em locais específicos.

Enzimas ligase: Unem fragmentos de DNA.
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Transgênico
Qualquer organismo que possui um ou mais genes de outra espécie.
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Bactéria transgênica 
produtora de insulina 
humana
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Alimentos Transgênicos
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Pontos Positivos Pontos Negativos
Redução dos custos de produção. Efeitos colaterais desconhecidos

Menos despesas com agrotóxicos e adubos. Prejuízos ao ecossistema

Produção de alimentos ricos em proteínas e vitaminas. Surgimento de super-pragas

Produção de alimentos pobres em gordura trans. Diminuição da biodiversidade

Produção de alimentos contendo vacinas Monopólio da tecnologia nas mãos de empresas 
estrangeiras

Produção de espécies resistentes à secas e geadas. Cobrança de royalties  (patentes)

Erradicação da fome no mundo. Eliminação dos pequenos produtores agrícolas

Aumento do desemprego
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Terapia Gênica


