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- Alelo: Forma alternativa do mesmo gene
- Alelo dominante: Domina sobre o recessivo - RR ou Rr
- Alelo recessivo: Não domina – rr
- Nas abreviaturas dos genótipos utiliza-se a letra minúscula do alelo recessivo  

Alelo dominante Alelo recessivo



Os cientistas James Watson (esquerda) e Francis Crick (direita) e o modelo 
estrutural do DNA que lhes renderia um Prêmio Nobel em 1962.



Ácidos Nucleicos

Macromoléculas orgânicas formadas por nucleotídeos.

Cada nucleotídeo é formado por três 
componentes característicos.



Bases nitrogenadas

As bases nitrogenadas

são divididas em dois

grupos:

 PIRIMIDINAS

(bases pirimídicas).

 PURINAS

(bases púricas) 



Nucleotídeos
Bases nitrogenadas 

(DNA)

Citosina

H

H

N

H

O

N

N

HH

H
N

H

O

O

N

H3C H

Timina

Guanina

O

N

N N

H

N

NH

H

H
H

Purinas

Pirimidinas

Adenina

N

H

N

H N

H

N

N

H

H



Timina X Uracila

A base nitrogenada timina (ausente no RNA) diferencia-se da
uracila (presente no RNA) pela presença do grupo metila - CH3).



Pentoses

As pentoses podem ser de dois tipos:

C5H10O5                                                                      C5H10O4



Pentoses

NUMERAÇÃO DOS CARBONOS:



Pentoses

As pentoses podem ser de dois tipos:

C5H10O5                                                     C5H10O4



Ácidos Nucleicos

DNA
Ácido desoxirribonucleico

RNA
Ácido ribonucleico

Pentose desoxirribose ribose

Bases
nitrogenadas

A, G, C, T A, G, C, U

Cadeia Geralmente dupla Geralmente simples



Grupo fosfato

H
DNA
Desoxirribose

Composição do DNA

Pentose

Base púrica 
ou pirimídica



Grupo fosfato

RNA
Ribose

Composição do RNA

Pentose

Base púrica 
ou pirimídica



Estrutura 
espacial do RNA

No RNA, os nucleotídeos também

podem conter adenina (A),

citosina (C) e guanina (G), mas

há uracila (U), em vez de timina

(T).

Representação esquemática
de um segmento de RNA.



Estrutura 
espacial do RNA

No RNA, os nucleotídeos também
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citosina (C) e guanina (G), mas

há uracila (U), em vez de timina
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Tipos de RNAs produzidos pelas células

Tipos de 
RNA

Função

mRNAs Codificam proteínas

rRNAs Formam a estrutura básica dos ribossomos e 
catalisam a síntese proteica

tRNAs Agem como adaptadores entre o mRNA e os 
aminoácidos na síntese de proteínas

snRNAs Atuam em diversos processos nucleares 
incluindo o processamento do pré mRNA
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Estrutura espacial do DNA

Duas cadeias 

polinucleotídicas 

complementares e 

antiparalelas 

enroladas uma sobre 

a outra lembrando 

uma escada helicoidal



Pareamento das bases nitrogenadas



A = T

G  C

Bases são complementares.

Ligações de hidrogênio são formadas entre as bases:

A = T  2 ligações de hidrogênio

G  C  3 ligações de hidrogênio

G  C É MAIS ESTÁVEL

Pareamento de Bases



Pareamento das bases nitrogenadas



Pareamento das bases nitrogenadas



Pareamento das bases nitrogenadas



Pareamento das bases nitrogenadas
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Ligações 
Fosfodiéster



Pareamento de 
fitas de DNA
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• Tipos de ligações no DNA:

- Ligações fosfodiéster entre nucleotídeos

- Ligações covalentes entre a base e o açúcar

- Ligações de hidrogênio entre as

bases nitrogenadas



• Tipos de ligações no RNA:

- Ligações fosfodiéster entre nucleotídeos

- Ligações covalentes entre a base e o açúcar

- Ligações de hidrogênio entre as bases

nitrogenadas para formar uma variedade

de formas moleculares tridimensionais

complexas
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DNARNA



Conclusões de Chargaff

Erwin Chargaff 
(1905 – 2002)



Conclusões de Chargaff

Erwin Chargaff 
(1905 – 2002)

A quantidade de nucleotídeos
purínicos (A + G) é igual a de
pirimídicos (T + C).



Conclusões de Chargaff

Erwin Chargaff 
(1905 – 2002)

 A quantidade de A + T não é

necessariamente igual à de G + C.

 A relação A + T / G + C varia entre

as espécies.



Desnaturação DNA

Representação esquemática da desnaturação e renaturação do DNA.



1953:

JAMES WATSON e FRANCIS CRICK

 Propuseram a estrutura do DNA 

como dupla hélice.

 Essa Estrutura foi baseada em dois 

tipos principais de evidências:

1. Evidência de Chargaff sobre a 

concentração das bases de DNA

2. A estrutura proposta a partir de 

estudos de cristalografia de 

raios-X realizados por Maurice 

Wilkins e Rosalind Franklin.

Ganharam o prêmio 

Nobel de fisiologia em 

1962.



Evidências de Chargaff



Evidência dos estudos de cristalografia
de raios-X realizados por Wilkins e
Franklin:

-O padrão central cruzado indica que a
molécula de DNA tem uma estrutura
helicoidal, e as bandas em cima e
embaixo indicam que as bases estão
perpendiculares ao eixo da molécula
com uma periodicidade de 0,34 nm.

-Estes dados indicaram que o DNA era
uma estrutura bifilamentar altamente
ordenada com subestruturas repetidas
espaçadas em 0,34 nm (distância de uma
base a outra)



Griffiths et al., Introdução à Genética, 7a Ed, 2002

Como funciona? (1953)





Rosalind Franklin

DESCOBERTA BIOLÓGICA 
MAIS IMPORTANTE DO 

SÉCULO XX

PRÊMIO NOBEL
1962



Estrutura tridimencional do DNA: 0,34 nm ou 3,4Å (distância de 
uma base a outra); Diâmetro de 20Å e o comprimento de 10 pares de 
bases de 34Å ( 1Å=0,1nm) 

34Å







1- Que dados foram usados para deduzir o 
modelo de dupla hélice de DNA ?



2- Como a estrutura do RNA difere daquela 
do DNA?



3- Quais são os diferentes tipos de RNA em 
uma célula?



PROBLEMA

Em amostras de DNA isoladas de duas espécies de bactérias

não identificadas, X e Y, adenina constitui 32% e 17% do

total de bases, respectivamente.

Qual é a proporção relativa de adenina, guanina, timina e

citosina que você esperaria encontrar nas duas amostras de

DNA?

Uma dessas espécies foi isolada de uma fonte de água quente

(64ºC). Qual bactéria é mais provável de ser termofílica e

por quê?


