
ESTRUTURA
DO DNA

 



O que são ácidos nucleicos?

São polímeros (moléculas maiores
formadas a partir de moléculas
menores, como os aminoácidos por
exemplo).

As unidades menores formadores
desse polímero são chamadas de
nucleotídeos.

Existem dois tipos de ácidos nucleicos:
o Ácido Desoxirribonucleico (DNA) e o
Ácido Ribonucleico (RNA).

Os ácidos nucleicos são responsáveis
por codificar e traduzir a síntese
proteica nos seres vivos.

 

 

 



Nucleotídeos?

Grupo Fosfato
Pentose

Base
Nitrogenada

Podem ser cinco:

Citosina;

Guanina;

Adenina;

Timina;

Uracila. 

São duas:

Desoxirribose

Ribose



Vai comcalma aí!



Vamos por partes então...

Riboses são
açúcares com 5

átomos de
carbono.

Vamos usar dois
deles...

Ribose

Desoxirribose



O Ácido nucleico que possui a
ribose como pentose é

chamado de...

O Ácido nucleico que possui a
desoxirribose como pentose

é chamado de...

Ácido
ribonucleico

Ácido
Desoxiribonucleico

RNA dNA
(Sigla em inglês)

(Sigla em inglês)



E as bases
nitrogenadas?

Nas purinas, há um
anel de 6 átomos

fusionado a outrode 5.

Nas pirimidinas,
um anel de 6átomos comcarbono enitrogênio.



A T
C G
A u

As bases nitrogenadas
são complementares

C G

No DNA No RNA



Mais diferenças...
Além de ter uma

molécula com fita

dupla, o DNA armazena

informações

hereditárias, ou seja,

aquelas que são

transmitidas de pais

para filhos.

O RNA tem apenas uma

fita. Ele está envolvido

na fabricação de

proteínas.



Vamos focar

no DNA!! A sequência das bases nitrogenadas do DNA
(CGAT) possui informação armazenada no

chamado "Código Genético".
 

Todo o nosso código genético, ou seja toda a
nossa sequência de bases (genoma) é dividido em

porções menores, chamadas de genes.
 

Cada gene é responsável por uma característica
do seu corpo, ou seja, sua constituição genética.

 



Ai, prof, entendi

nada. Explica de

novo?



A hemoglobina é uma
proteína que tem função

respiratória. Ela fica
dentro das células

sanguíneas, as hemácias. 
 Sua função é levar a

molécula do gás oxigênio
para as células nos

tecidos.

a informação é transcrita e levada
pro local da síntese da protéina

vamos ao
exemplo...

ATGCCGAAATTTGCGTACGGCTTAAAACGCAAATTTGCDNA

GENE

tradução



a informação é transcrita e levada
ao local da síntese da protéina

ATGCCGAAATTTGCGTACGGCTTAAAACGCAAATTTGCDNA

GENE

tradução

Quem faz a
transcrição?

RNAm
O RNAm transcreve a informação

necessária para a produção da
proteína que está no código

genético

Quem faz a
tradução?

RNAt
O RNAt traduz a informação,

organizando os aminoácidos na
molécula de proteína.



Pra entender melhor... Imagine que você é o Rei do Brasil e precisa
enviar uma mensagem para o rei dos Estados
Unidos para fabricar uma vacina e proteger as
pessoas contra o coronavírus.
Você chama seu auxiliar e Dita a mensagem que
vai ser enviada por pombo correio para o Rei
americano. 
O seu auxiliar, então TRANSCREVE a mensagem
que você está falando em português.
 
A mensagem é enviada para os Estados unidos,
mas agora temos um problema... a mensagem
está em português e o rei americano fala inglês. 
Isso não é problema já que o rei americano fala
português e traduz  a mensagem,
enviando rapidamente a ordem para a
produção da vacina.



Imagine que você é o Rei do Brasil e precisa
enviar uma mensagem para o rei dos Estados
Unidos para fabricar uma vacina e proteger as
pessoas contra o coronavírus.
Você chama seu auxiliar e Dita a mensagem que
vai ser enviada por pombo correio para o Rei
americano. 
O seu auxiliar, então TRANSCREVE a mensagem
que você está falando em português.
 
A mensagem é enviada para os Estados unidos,
mas agora temos um problema... a mensagem
está em português e o rei americano fala inglês. 
Isso não é problema já que o rei americano fala
português e traduz  a mensagem,
enviando rapidamente a ordem para a
produção da vacina.

vamos identificar

quem é quem nessa

história toda?
Rei do Brasil

O rei do Brasil representa o
DNA que possui a

informação que deve ser
executada

Auxiliar do Rei do
Brasil

O auxiliar do Rei é o RNAm
que transcreve a

informação ditada por ele.

Rei Americano

O rei americano é o RNAt que
faz a traduz da mensagem e

executa a ordem!



Ciclo biológico da Informação

PARABÉNS!

vOCÊ ACABOU DE
APRENDER O DOGMA

CENTRAL DA bIOLOGIA
mOLECULAR!!



Além do gene da
hemoglobina, há cerca

de 30.000 genes no
nosso DNA!!

E mais 3
bilhões de

pares de bases!



Vamos
refletir um

pouco?Não é incrível
saber que existe

tanta informação
em uma molécula

tão pequena?
O computador que você tem
em casa provavelmente tem

1 GB de capacidade

1 grama de molécula de DNA
tem campacidade de

armazenar 200 milhões de
HDs de 1 GB

O DNA armazena informação
de forma similar ao código

binário dos computadores. A
diferença é que o código do

DNA é quaternário.


