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Principais assuntos abordados: 
 
 
� Ácidos nucléicos, DNA e RNA. 
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Ácidos nucléicos 
 
O DNA, vamos estudar essa estrutura tão importante. 
O núcleo é uma estrutura que não aparece em algumas células, como as bactérias, por 
exemplo. Apesar disso, nas células em que o núcleo aparece, ele é considerada a principal 
estrutura, o centro de comando da célula. Isto porque, no núcleo se encontra a cromatina. 
 
A cromatina, ao microscópio, apresenta-se como um amontoado de fios embaralhados 
dentro do núcleo ou no citoplasma da célula. Cada um desses fios recebe o nome de 
cromátide, ou cromossomo, conforme o momento da vida em que a célula se encontra. 
 
Cada cromátide ou cromossomo é na verdade uma fita formada pela substância denominada 
DNA. E o DNA de cada cromátide ou cromossomo é divido em trechos chamados gens ou 
genes. Nos genes estão as informações necessárias para que as células produzam todas as 
proteínas fundamentais para sua vida. Dessa forma, os genes controlam o funcionamento do 
corpo todo e são responsáveis por todas as características de um ser vivo. Além disso, os 
genes passam de pais para filhos, através do processo chamado hereditariedade. É por isso 
que os seres vivos sempre apresentam características semelhantes às dos seus pais.     
 
Observe a cromatina no núcleo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O funcionamento do DNA 
O DNA é uma substância complexa. Ela é formada pela união de vários nucleotídeos. Os 
nucleotídeos, por sua vez, são formados por três tipos de substâncias: 
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� uma desoxirribose (um tipo de açúcar); 
 
� uma base nitrogenada (substância que contém o elemento nitrogênio); 

 
� uma radical fosfato (substância 

que contém o elemento fosfato). 
 
O nome DNA, ou ADN, é uma sigla. 
Esta sigla significa Ácido 
Desoxirribonucléico (por causa do 
açúcar desoxirribose). 
No DNA, a desoxirribose e o fosfato 
são sempre iguais. Porém, as bases 
nitrogenadas podem ser de quatro 
tipos diferentes: 
 
 
 
 

 
 
A Adenina, representada pela letra A; 
A Guanina, representada pela letra G; 
A Citosina, representada pela letra C; 
A Timina, representado pela letra T. 
 
A Adenina e a Guanina são 
conhecidas como Purinas.  
A Citosina e a Timina são conhecidas 
como Pirimidinas. 

 
Para formar o DNA, os nucleotídeos se ligam pelas bases. 
Porém, a Adenina só se liga com a Timina. E a Guanina só se 
liga com a Citosina. 
 
A forma de uma fita de DNA é parecida com a forma de uma escada meio torcida. Nesta 
escada, o corrimão é formado pelo fosfato e pelo açúcar. Os degraus são as bases 
nitrogenadas. Cada metade da fita de DNA é chamada de cadeia de DNA. 
 
Quando chega a hora da célula se dividir em duas, ocorre a duplicação do DNA.  Durante a 
duplicação, a “escada” de DNA se abre. Então, outros nucleotídeos que estavam livres 
dentro do núcleo vão se ligando nas bases que ficam livres. Dessa forma, de uma cadeia de 
DNA surgem duas cadeias novas idênticas. 

DNA é uma sigla que significa ácido desoxirribonucléico. A sigla DNA é formada da escrita em 
inglês – Deoxyribo  Nucleic  Acid. Em português a sigla seria ADN, que também é utilizada. 

 

Observe nos esquemas do  
DNA as bases nitrogenadas, 

as pentoses e os fosfatos. 
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DNA 
 
T – Timina 
A – Adenina  
C – Citosina 
G – Guanina  

RNA 
 
U – Uracila 
A – Adenina 
C – Citosina 
G - Guanina 
 

Observe como se dá a ligação entre 
as bases: 
 
DNA 
A timina liga-se somente com a 
adenina e vice-versa  
A guanina liga-se somente com a 
citosina e vice-versa 
RNA 
A uracila liga-se com a adenina e 
vice-versa 
A guanina liga-se somente com a 
citosina e vice-versa 
 

 
Molécula de DNA compare com o modelo. 
 
A   G   T   T   C   C   A   G   A   G   T    T   C    
T   C   A   A   G   G   T   C   T    C  A    A   G    

RNA e a produção de proteínas. 
RNA é um outro tipo de ácido nucléico; é o ácido ribonucléico ou simplesmente  RNA. A 
SIGLA RNA vem do inglês Rib Nucleic Acid. Na nossa língua portuguesa usamos ARN. Da 
mesma forma que o DNA, o RNA é formado por uma sucessão de nucleotídeos, também 
formados de ácidos fosfóricos, açúcar e uma base nitrogenada. 
 
Para que a célula produza proteínas a partir do DNA, é necessária a participação de uma 
outra substância. O RNA é encontrado como principal formador do nucléolo, que é uma 
região especial dentro do núcleo. Existem algumas diferenças importantes entre o DNA e o 
RNA. 
 
No RNA o açúcar não é a desoxirribose. É a ribose. 
No RNA não existe a base Timina. No lugar dela aparece a base Uracil ou uracila, 
representada pela letra U. 
 
O RNA não é uma cadeia dupla como o DNA . O RNA é uma cadeia simples. É como se 
tivéssemos  apenas a metade da escada.  
O RNA se forma a partir do DNA, como uma cópia invertida do DNA. 
  
Existem três tipos diferentes de RNA. 
 
O RNA mensageiro, indicado por RNA-m; 
O RNA transportador, indicado por RNA-t; 
O RNA ribossômico, indicado por RNA-r. 
 
Bases nitrogenadas são as seguintes:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     
FAÇA TUDO O QUE SEU MESTRE MANDAR.                                                       
E quem é o mestre? Tenho certeza que você sabe a resposta: é o DNA. É a partir dele que 
se inicia um dos processos mais importantes dos seres vivos: a síntese protéica. 
 
Ela começa com o rompimento de um trecho da fita dupla do DNA. Isso significa que aquele 
pedaço, que contém aquelas informações deve ser copiado. Esse serviço deve ser realizado 
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pelo RNA, mais precisamente o RNA – mensageiro. Ele copia a seqüência num processo 
chamado de transcrição. 
 
Ele leva o DNA para fora do núcleo da célula. Chegando ao citoplasma ( região da célula fora 
do núcleo ), o RNAm prende-se a um ribossomo (organela da célula), formado de RNA- 
ribossômico. 
 
O RNAr vai percorrendo o fio de RNAm como uma pérola em um fio de colar, lendo os 
nucleotídeos de 3 em 3. Cada uma dessas trinas é denominada de códon e corresponde a 
um aminoácido constituinte da proteína formada. 
Mas de onde vem esses aminoácidos? 
 
Eles estão livres no citoplasma e são captados por um outro tipo de RNA: o RNA – 
transportador ou RNAt. 
 
Observe a figura a seguir e acompanhe os passos que descrevemos. 
 
A TRADUÇÃO DO RNAm  PELO RNAt  E O TRANSPORTE DE AMINOÁCIDOS PELO 
RNAt 
 
Com o estudo dessas bases 
nitrogenadas o homem vem 
pesquisando e alterando a 
estrutura de alguns seres 
vivos. 
 
A pesquisa genética é tanta 
que hoje está chegando até 
as nossas mesas. Estamos 
falando dos famosos 
alimentos transgênicos. 
 
Mas, o que é genoma? 
O genoma corresponde ao 
conjunto de genes que 
contém as informações que 
determinam uma espécie. 
Esses genes são distribuídos 
ao longo do DNA da espécie.  
 
No início do ano 2000, foi anunciado o término do sequenciamento completo do DNA 
humano, que estabeleceu a identificação de 3,2 bilhões de pares de bases do DNA. Esse 
projeto foi chamado de Projeto Genoma Humano e foi iniciado em 1986 pelo governo norte-
americano. Juntamente com o Projeto Genoma Humano, vários outros sequenciamentos de 
genomas foram ocorrendo: bactérias, plantas, fungos e animais. 

 

Organismos ou alimentos transgênicos são aqueles que tiveram o seu genoma modificado, por 
meio de genes vindos de outras espécies. 
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Ao lado temos o cariótipo (conjunto de 
cromossomos) de um homem, temos 22 
pares de cromossomos autossômicos e 

um par de cromossomos sexuais, XY. 

 

De forma simples, podemos dizer que genoma 
é o código genético do ser humano, ou seja, o 
conjunto dos genes humanos. No material 
genético podemos obter todas as informações 
para o desenvolvimento e funcionamento do 
organismo do ser humano. Este código 
genético está presente em cada uma das 
células humanas. 
 
Qual é a importância disso? 
A partir dessas informações, será possível 
identificar os genes e entender o que fazem ou 

produzir drogas que atuem sobre eles. Por meio da manipulação genética, podemos obter 
hormônios, como a insulina, ou aumentar a eficiência das drogas existentes hoje. 
 
Saiba mais! 

 
 
 

Depois de estudarmos a característica fundamental de um ser vivo, estudaremos como esse 
ser vem mudando no decorrer do tempo. Para começar este estudo vamos definir alguns 
conceitos básicos para a compreensão dos próximos que virão. 
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O que é a evolução? 
Evolução é o processo através no qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres 
vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. 
 
Desde cedo os homens tiveram a curiosidade de saber qual a origem da vida e também 
como e porque existem hoje no planeta tantas formas de vida tão diferentes entre si. 
 
As idéias a respeito podem ser agrupadas em duas grandes linhas de raciocínio: o FIXISMO 
e o EVOLUCIONISMO. 
 
A teoria fixista está relacionada diretamente com as explicações religiosas para a origem e 
diversidade dos seres vivos. Segundo essa teoria, os seres vivos em nosso planeta teriam 
sido criados já com as formas e variedades atuais, por uma ou mais forças superiores, ou 
seja, um ou mais deuses. 
 
Entre os cientistas, porém, com algumas variações, aceita-se hoje a explicação evolucionista 
para justificar a diversidade da vida na terra. Dentro dessa linha de raciocínio, todos os seres 
que existem hoje teriam surgido de ancestrais em comum, a partir de um de um processo de 
evolução, ou seja, de transformação e adaptação.  
 
O evolucionismo ganhou impulso com as teorias de Lamarck e Charles Darwin. 
 
Estudo dos fósseis. 
A Terra originou-se a cerca de 4,6 bilhões de anos, as bactérias datam aproximadamente 3,5 
bilhões de anos.  
 
É considerado fóssil qualquer indício da presença de organismos que viveram em tempos 
remotos da Terra. As partes duras do corpo dos organismos são aquelas mais 
freqüentemente conservadas nos processos de fossilização, mas existem casos em que a 
parte mole do corpo também é preservada. Dentre estes podemos citar os fosseis 
congelados, como, por exemplo, o mamute encontrado na Sibéria do norte e os fosseis de 
insetos encontrados em âmbar. Neste último caso, os insetos que penetravam na resina 
pegajosa, eliminada pelos pinheiros, morriam, A resina endurecia, transformando-se em 
âmbar, e o inseto aí contido era preservado nos detalhes de sua estrutura.  
 
Também são considerados fósseis impressões deixadas por organismos que viveram em 
eras passadas, como, por exemplo, pegadas de animais extintos e impressões de folhas, de 
penas de aves extintas e da superfície da pele dos dinossauros. 
 
A importância do estudo dos fósseis para a evolução está na possibilidade de conhecermos 
organismos que viveram na Terra em tempos remotos, sob condições ambientais distintas 
das encontradas atualmente, e que podem fornecer indícios de parentesco com as espécies 
atuais. Por isso, os fósseis são considerados importantes testemunhos da evolução. 
 
As teorias evolutivas. 
Várias teorias evolutivas surgiram, destacando-se , entre elas, as teorias de Lamarck e de 
Darwin. Atualmente, foi formulada a Teoria sintética da evolução, também denominada 
Neodarwinismo, que incorpora os conceitos modernos da genética ás idéias essenciais de 
Darwin sobre seleção natural. 
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A teoria de Lamarck. 
 
Jean-Baptiste Lamarck ( 1744-1829 ), naturalista francês, foi o primeiro cientista a propor 
uma teoria da evolução. Sua teoria foi publicada em 1809, em um livro denominado Filosofia 
zoológica. Segundo Lamarck, o principio evolutivo estaria baseado em duas Leis 
fundamentais: 
 
� Lei do uso ou desuso: supõe que o uso freqüente conduz a hipertrofia de partes do 

organismo, e o desuso prolongado ocasiona-lhes atrofia. 
� Lei da transmissão das características adquiridas: supõe que as características 

adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso são transmitidas de geração a geração. 
 
Lamarck utilizou vários exemplos para explicar sua teoria. Segundo ele, as aves aquáticas 
tornaram-se pernaltas devido ao esforço que faziam no sentido de esticar as pernas para 
evitarem molhar as penas durante a locomoção na água. A cada geração, esse esforço 
produzia aves com pernas mais altas, que transmitiam essa característica à geração 
seguinte. Após várias gerações, teriam sido originadas as atuais aves pernaltas.  
 
A teoria de Lamarck não é aceita atualmente, pois suas idéias apresentam um erro básico: 
as características adquiridas não são hereditárias. Verificou-se que as alterações em células 
somáticas dos indivíduos não alteram as informações genéticas contida nas células 
germinativas, não sendo, dessa forma, hereditárias.  
 
Ser filho de um atleta não garante que a pessoa terá musculatura bem desenvolvida; da 
mesma forma, os filhos de uma pessoa que perdeu os braços não nascerão sem braços por 
esse motivo. 
 
A Teoria de Darwin – leia com atenção o quadro. 

 
EVOLUÇÃO DO CRÂNIO 
HUMANO 

O crânio humano sofreu um 
drástico processo de 
mudanças durante os últimos 3 
milhões de anos. A evolução 
desde o Australopithecus até 
o Homo sapiens significou o 
aumento da capacidade 
craniana (para ajustar-se ao 
crescimento do cérebro), o 
achatamento do rosto, o 
retrocesso do queixo e a 
diminuição do tamanho dos 
dentes.  

Na opinião dos cientistas, o 
inacreditável crescimento do 

tamanho do cérebro pode estar relacionado com a maior sofisticação do comportamento 
dos hominídeos. Os antropólogos, por sua vez, assinalam que o cérebro desenvolveu sua 



 8

alta capacidade de aprendizagem e raciocínio depois que a evolução cultural, e não a 
física, mudou a forma de vida dos seres humanos. Observe o quadro a seguir: 
Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente.  
 

 
 
Os princípios básicos das idéias de Darwin podem ser resumidos no seguinte modo: 
 
• Os indivíduos da mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não 

sendo, portanto, idênticos entre si; 
• Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes, 

entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta; 
• O número de indivíduos de uma espécie é mantido constante ao longo das gerações; 
• Há uma grande “luta” pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos 

indivíduos poucos atingem a maturidade, o que mantém constante o número de indivíduos 
pela espécie. 

• Na “luta” pela vida, organismos com variações favoráveis as condições do ambiente onde 
vivem têm maiores chances de sobreviver, quando comparados aos organismos com 
variações menos favoráveis; 

• Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar 
descendentes, como há transmissão de caracteres de pais para filhos, estes apresentam 
essas variações vantajosas; 

• Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém 
ou melhora o grau de adaptação destes ao meio. 

 
Moderna teoria sintética da evolução. 
 A teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, ensina que no 
curso evolutivo atuam cinco processos básicos: mutação gênica, alterações cromossômicas, 
recombinação genética, seleção natural e isolamento reprodutivo.   
 
Os três primeiros processos determinam as variações que aparecem nos organismos. A 
seleção natural e isolamento reprodutivo orientam as variações dos organismos de 
acordo com as adaptações necessárias à sobrevivência.  
    


