




 O que é a Biotecnologia ?

Várias definições

Bio – 

Tecnologia – Solucionar problemas ou        
produzir produtos úteis e usáveis.

Elemento designativo de vida, 
uso de processos biológicos



Conjunto de tecnologias que envolvem a utilização de organismos 
vivos ou partes funcionantes, células e moléculas para a geração 
de produtos, processos e serviços.

Áreas

Saúde 
humana Meio 

ambiente
Indústria

BIOTECNOLOGIA



Classificações da Biotecnologia
1. Biotecnologia Verde

É aplicada na agricultura com o objetivo de criar condições agrícolas mais 
sustentáveis.

❖Produção de insumos (fertilizantes, 
sementes e agrotóxicos);

❖Melhoramento genético de plantas;

❖Alimentos transgênicos



Alimentos Transgênicos
• Qualquer organismo em que se tenha introduzido uma ou mais sequências de 

DNA/RNA (genes), provenientes de uma outra espécie ou uma seqüência 
modificada de DNA da mesma espécie.



Aspectos Positivos
• A vantagem é que são resistentes, se adaptam à diferentes climas e são mais 

produtivos.

• Aumento de produção de alimentos.

Aspectos Negativos
• Empobrecem a biodiversidade e eliminam abelhas, minhocas e outros 

animais, além de espécies de plantas.

• Pode desenvolver alergias e aumentar a resistência contra agrotóxicos e 
antibióticos. 



2. Biotecnologia Vermelha

❖Produção de insulina, medicamentos e vacinas.

É aplicada na medicina com o objetivo de aprimorar produtos para tratamento e 
cura de doenças. 

❖Manipulação de animais para utilizar 
os órgãos em transplantes.



❖ Produção de anticorpos em laboratório.

❖ Terapia gênica se baseia na introdução ou modificação de genes com o uso de 
DNA recombinante.

2. Biotecnologia Vermelha



❖Pesquisa com células-tronco para fins terapêuticos

2. Biotecnologia Vermelha



Clonagem Terapêutica
• Obtenção e utilização de células-tronco totipotentes no tratamento de 

doenças degenerativas e regeneração de tecido danificados e possivelmente 
para a produção de órgãos.

2. Biotecnologia Vermelha



3. Biotecnologia Branca

É também chamada de biotecnologia industrial, é utilizada na fabricação de 
produtos através de métodos menos nocivos ao meio ambiente.

❖Biorremediação: são usadas diferentes técnicas para reduzir ou eliminar 
contaminações no meio ambiente;



❖ Produção de bicombustíveis a partir de organismos vivos ou de resíduos 
vegetais;

3. Biotecnologia Branca

❖ Produção de plástico 
biodegradável a partir de 
microalgas.



4. Biotecnologia Amarela

É aplicada nas áreas de nutrição e produção de alimentos, mas também se refere 
ao ramo da biotecnologia aplicado aos insetos.

❖ Insetos (pupas) são submetidos a radiação para induzir esterilidade.

❖ Nutrigenética: estuda como o corpo reage a certos nutrientes.



5. Biotecnologia Preta
Está relacionada à aplicação da biotecnologia para fins bélicos, como a 
produção de armas biológicas. 



Lei de Biossegurança
A Lei nº 11.105/2005 veio estabelecer normas de segurança e 

mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos 
geneticamente modificados e células-tronco



Vantagens no uso da Biotecnologia
❖ Utilização de produtos menos nocivos ao meio ambiente;
❖ Redução na ocorrência de doenças contagiosas;
❖ Criação de ferramentas mais precisas na detecção de doenças, etc.



Desvantagens no uso da Biotecnologia

❖ Danos ao meio ambiente;

❖ Aumento da concentração de renda;

❖ Incerteza sobre os seus efeitos, a longo prazo, no 
meio ambiente e nos organismos;



Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA 
recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da 
Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores 
modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o 
hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 
dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na 
extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos.

A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem, como conseqüência,
a) o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno.
b) a seleção de microrganismos resistentes a antibióticos.
c) o progresso na técnica da síntese química de hormônios.
d) impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos.
e) a criação de animais transgênicos. 



O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a 
transferência, para este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de 
espécie diferente.

A característica de interesse será manifestada em decorrência

a) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido.
b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido.
c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado.
d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original.
e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante.



A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em 
cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo 
da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas 
recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia 
poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos 
eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para produção 
comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes 
fermentadores.
Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser 
utilizada para inserção de transgenes em leveduras?
a) Lisossomo.
b) Mitocôndria.
c) Peroxissomo.
d) Complexo golgiense.
e) Retículo endoplasmático.



Pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e, 
geralmente, com grande persistência ambiental. A busca por novas formas de eliminação 
dos pesticidas tem aumentado nos últimos anos, uma vez que as técnicas atuais são 
economicamente dispendiosas e paliativas. A biorremediação de pesticidas utilizando 
microrganismos tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por 
apresentar vantagens econômicas e ambientais.

Para ser utilizado nesta técnica promissora, um microrganismo deve ser capaz de

a) transferir o contaminante do solo para a água.
b) absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente.
c) apresentar alta taxa de mutação ao longo das gerações.
d) estimular o sistema imunológico do homem contra o contaminante.
e) metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos.





Física



•
•

■



•





CALOR ESPECÍFICO



CALOR SENSÍVEL  X  CALOR LATENTE



TRANSMISSÃO DE CALOR
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PARÓDIA- ÍNDICE DE REFRAÇÃO
Fala aqui com minha mão

Aprendi, quando a luz passa de um meio 
para outro, ela pode desvia um pouco

E a velocidade vai mudar.
Aprendi, que vai mudar comprimento de 

onda, 
A frequência continua a mesma,

A frequência não vai variar.
Isso é uma refração se liga no N então

Pra calcular N, o C sobre o V vou ter que 
dividir . 

Isso é uma refração se liga no N então, se quiser 
lembrar como vai desviar

Então cante assim,
Índice de refração
Índice de refração

Do menor para o maior da normal tem aproximação.
Índice de refração
Índice de refração

Do maior para menor, da normal se afasta então.







Meios de propagação
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COMPRIMENTO DE ONDA? 





Circuito elétrico

Representação















Modelos Atômicos



Elétrons saltando nas órbitas



Flotação

FiltraçãoDestilação

Extração



Você sabe como é feito o tratamento da água ?



         Ligações Químicas
        (forças intramoleculares)



Forças 
Intermoleculares



Ácido: Hx

Óxidos: XO

Base: M(OH)

Sais: X+b  Y –a





Principais Ânions 
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Deslocamento do equilíbrio químico 
(Princípio de Le Chatelier)

Os agentes externos que podem deslocar o estado de 
equilíbrio são:

1. variações nas concentrações de reagentes ou produtos;

2. variações na temperatura;

3. variações na pressão total.

“Quando um agente externo atua sobre uma reação em 
equilíbrio, o mesmo se deslocará no sentido de diminuir os 

efeitos causados pelo agente externo”.
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1 - Influência das variações nas concentrações

* A adição de um componente (reagente ou 
produto) irá deslocar o equilíbrio no sentido de 

consumí-lo.

* A remoção de um componente (reagente ou 
produto) irá deslocar o equilíbrio no sentido de 

regenerá-lo.

⭣C: lado oposto     ⭣C: mesmo 
lado
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2 - Influência das variações na temperatura

Um aumento na temperatura (incremento de 
energia) favorece a reação no sentido 

endotérmico.

Uma diminuição na temperatura (remoção de 
energia) favorece a reação no sentido 

exotérmico.

   ⭣T : sentido Endo      

⭣T: sentido Exo
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3 - Influência das variações na pressão total

Um aumento na pressão total (redução de 
volume) desloca o equilíbrio no sentido do 

menor número de mols gasosos.

Uma diminuição na pressão total (aumento 
de volume) desloca o equilíbrio no sentido 

do maior número de mols gasosos.

   ⭣P : lado menor      

⭣P: lado maior



Cátodo

Cu0Zn0

Zn+2

Ânodo

Voltímetro

Cu+2

Solução 
aquosa de 
ZnSO4

Solução 
aquosa de 
CuSO4

Porcelana porosa: 
funciona como a 
ponte salina



Semi-reação ΔEº(volt)

Zn2+ + 2e → Zn(s) – 0,763 V
Fe2+ + 2e → Fe(s) – 0,440 V

Resolução:
Zn2+ + 2e → Zn(s) – 0,763 V   Ânodo (Inverte) 
Fe2+ + 2e → Fe(s) – 0,440 V    cátodo

Zn(s)  →  Zn2+ + 2e 
Fe2+ + 2e → Fe(s)

Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe 
 
ddp = Emaior - Emenor
ddp = - 0,440 – (-0,763) 









Valeu galera!!!





Energia







Fontes de energia



Fontes de Energia não Renováveis

Gás natural Petróleo bruto
Carvão



DERIVADOS DO PETRÓLEO 
Classificação Derivados 

 

Energéticos gás combustível, gás liquefeito, 
gasolina de aviação e automotiva 
querosene de aviação e iluminação óleo 
diesel e óleo combustível

  

Não energéticos

 

gás residual, solventes, gasóleo 
petroquímico, óleos lubrificantes e 
isolantes, graxas e parafinas, resíduo 
aromático e  asfalto.
 





Matriz Energética



BiocombustíveisSolar

Biomassa

Eólica



Energia Renovável



Biomassa (Biocombustível)
• Mistura de uma ou mais plantas como: cana-de-açúcar, 

mamona, soja, cânhamo, canola, babaçu, milho, lixo 
orgânico, entre outros tipos. 

Qualquer combustível 
de origem biológica, 

não fóssil.



Biomassa (Biocombustível)
   Bioetanol: a forma mais simples é a fermentação, onde é produzido o 

álcool. 
Ação de microrganismos que quebram 

moléculas de açúcar (glicose), transformando 
elas em duas moléculas de etanol e mais duas 

moléculas de gás carbônico.



(ENEM 2016) O esquema representa, de maneira 
simplificada, o processo de produção de etanol utilizando 
milho como matéria-prima.



A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é 
fundamental para que

a) a glicose seja convertida em sacarose.
b) as enzimas dessa planta sejam ativadas.
c) a maceração favoreça a solubilização em água.
d) o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela 
levedura.
e) os grãos com diferentes composições químicas sejam 
padronizados.



AMIDO



Biomassa (Biocombustível)
   Biodiesel: é um combustível para ser utilizado nos carros ou 

caminhões com motores diesel, feito a partir das plantas (óleos 
vegetais) ou de animais (gordura animal). 



Reação de formação do Biodiesel



(ENEM 2017) O biodiesel é um biocombustível obtido a 
partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao 
uso do diesel de petróleo para motores de combustão 
interna. Ele pode ser obtido pela reação entre 
triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras 
animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, 
como o metanol ou etanol, na presença de um catalisador 
de acordo com a reação química:



A função química presente no produto que representa o 
biodiesel é
a) éter.
b) éster.
c) álcool.
d) cetona.
e) ácido carboxílico.



Vantagens - Biocombustíveis 



Biocombustíveis 

As desvantagens apontadas ao uso da biomassa dizem 
respeito à poluição provocada pelas culturas intensivas, ao 
elevado consumo de água e à perda da diversidade biológica e 
dos habitats alimentares.



Hidrelétrica



Hidrelétrica
   Características energéticas: disponibilidade de recursos, facilidade de 

aproveitamento e, principalmente, seu caráter renovável.



HidrelétricaImpactos:
– Interferência na migração dos peixes;
– Interferências no transporte de sedimentos;
– Problemas de saúde pública, devido à deterioração ambiental;
– Perda da biodiversidade, terrestre e aquática.



Eólica





Eólica
Impactos:

– Alto custo de instalação de 
aerogeradores;

– Interferências na transmissão de 
televisão;

– Emissão de ruídos de baixa 
frequência; 

– Afetam rotas migratórias de pássaros.



Solar
É a energia proveniente da luz e do calor do Sol que é 
aproveitada e utilizada por meio de diferentes tecnologias, 
principalmente como o aquecimento solar e energia solar 
fotovoltaica





Não produz gases tóxicos, não 
interfere no aquecimento global e nem 
mesmo tem relação com a produção 
de chuva ácida ou de camadas de 

poluição. 



Marémotriz
Traduz-se pelas variações periódicas do nível do mar associadas às correntes. A 
energia correspondente pode ser captada sob duas formas: 

- Energia potencial – pelas variações do nível do mar; 
- Energia cinética – pelas correntes marítimas. 




