
Transmissão e efetuação da 

informação biológica 



O que é a “informação” em um sistema biológico? 

Primariamente, a informação esta contida na sequencia de bases dos ácidos 
nucleicos 

Então, para sua correta “efetuação”, os ácidos nucleicos tem que ser 

replicados, transcritos e traduzidos nas moléculas efetoras (proteínas) de 

maneira fiel 



http://www.molecularstation.com/molecular-biology-images/506-molecular-biology-pictures/93-central-dogma-molecular-biology.html


A estrutura do DNA já sugeriu um mecanismo de replicação  



A replicação do DNA é semi-conservativa: o experimento de Meselson-Stahl: 



A adição de um novo nucleotídeo à fita nascente: 

A remoção do pirofosfato “dirige” a reação no sentido da incorporação de nucleotídeos  



A adição de um novo nucleotídeo é catalisada por enzimas chamadas DNA polimerases 

The Klenow fragment of DNA polymerase I has a shape somewhat like a right hand. 

http://www.steve.gb.com/science/dna_replication/dna_polymerase_klenow_fragment.html


•As DNA polimerases necessitam de um “iniciador” , ou seja, uma ponta 3’-OH 

livre  para adicionar um novo nucleotídeo 

Durante a replicação do DNA, esse 

iniciador é sempre um fragmento de RNA 



A forquilha de replicação “move” unidirecionalmente através da fita de DNA 



Se os novos nucleotídeos são sempre adicionados ao terminal 3’OH, como 

as duas fitas são sintetizadas ao mesmo tempo? 

                            



DNA ligases catalisam a ligação dos fragmentos de Okazaki já processados 



A replicação do DNA é bastante fiel: 

•Em E. coli, a fidelidade de replicação é da ordem de 1/106 – 109  nucleotídeos adicionados  
 
•Quais fatores contribuem para isso? 
 

1. Geometria dos pares de bases 

Pares corretos 

Pares incorretos 

2. “Proof-reading” das polimerases 



A informação contida no DNA tem que ser transmitida ate as proteínas, a 

molécula que faz essa “ponte” informacional é o RNA 



A sequencia de bases do RNA é determinada pela sequencias de base do DNA 

que serviu como molde para sua síntese através de complementaridade de 

bases 

Síntese de RNA dependente de DNA 



A síntese de RNA é catalisada por RNA polimerases, de forma análoga à 
síntese de DNA 



Decifrando códigos: 

A professora é legal 

Thr-His-Glu-Thr-Glu-Ala-Cys-His-Glu-Arg-Ile-Ser-Gly-Arg-Glu-Ala-Thr 

THETEACHERISGREAT 

ACUCAUGAAACCGAGGCUUGUCACGAACGUAUUAGCGGAAGAGAAGCAACG 

.     .. .  .  .. .   .  . .  .  .     .     .  .  .. .  .   

      .  ..  . .   . .  .   . ..        .    .   . ..    .   

      .  .  .        .  .  .  .              .           .  



 As RNAs são constituídos por 4 bases distintas....... 
As proteínas são constituídas por 20 aminoácidos diferentes..... 

 
Como se resolve esse problema de “escala”? 

Combinações de + de 1 nucleotídeos: 
 
1 aminoácido= 2 nucleotídeos        42 = 16        insuficiente 
1 aminoácido= 3 nucleotídeos        43 = 64       suficiente  

Cada aminoácido deve ser codificado por, pelo menos, 3 nucleotídeos 

CODON 



Marshall Nirenberg “quebra” o código genético: 
 

5’-UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU-3’ 

Extrato de E. coli, ATP, GTP Cada tubo continha: 1 aac radioativo + 19 aacs não-radioativos 

Identificação de 
polipeptideos 
radioativos 



O código genético foi então sendo “montado” empiricamente: 

1. Polímeros de RNA com combinações randômicas 

2. Poliribonucleotídeos com seqüências repetitivas definidas: 
 

         (AC)n             possíveis codons = ACA ou CAC 



O código genético: 
 

Iniciação de tradução 

Parada de tradução 



O RNA mensageiro é sintetizado no núcleo; aonde as proteínas são sintetizadas? 

Experimento de pulse-chasing com aminoácidos radioativos em ratos 

Horas ou dias Minutos 

Todas as sub-estruturas celulares Fração contendo pequenas partículas ribo-proteicas 

Ribossomos 



3 RNAs são necessários para efetuar a síntese protéica: 

• mRNA (RNA mensageiro) processado: carrega a “informação”(ou 

seja, a sequencia de bases) para a síntese da proteína 

• rRNA (RNA ribossômico): e um constituinte estrutural e 

funcional dos ribossomos, aonde a síntese proteica vai acontecer 

• tRNA (RNA transportador): carrega os aminoácidos que serão 

adicionados a proteína nascente, e faz a “leitura”da sequencia de 

bases do mRNA. Isso quer dizer que o tRNA e a molécula que 

decodifica o código genético  



A ssintese proteica em andamento 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Peptide_syn.png


Os ribossomos: (primeiramente visualizados em 1955, por George Palade) 

• 20 nm (200 angstroms) em diâmetro, por isso são 

facilmente detectados em microscopia eletrônica 

• Constituídos por 65% rRNA e 35 % proteínas 

ribossomais 

• O sitio ativo, aonde ocorrem as ligações peptídicas, e 

constituído basicamente de RNA, por isso os 

ribossomos são atualmente classificados como 

“ribozimas” 

• Alguns ribossomos estão livres no citosol, mas a 

maioria esta ligada a membrana externa de algumas 

regiões do reticulo endoplasmático, que passa a ser 

chamado de reticulo endoplasmático rugoso 



Localizacao intracelular da sintese de proteinas: 

• Risossomas livres no citosol sintetizam proteínas que vão ser utilizadas 

no citosol. Proteínas contendo pontes dissulfeto não podem ser 

sintetizadas por essa sub-população, pois o citosol e um ambiente 

redutor 

• Ribossomas associados ao reticulo endoplasmático sintetizam proteínas 

que serão exportadas para o meio extracelular, direcionadas a outras 

organelas ou inseridas em membrana. Nesse caso, as proteínas são 

“internalizadas” no reticulo concomitantemente ao processo de tradução 



Como nós vimos ate agora, a vida é caracterizada por uma  alta 

complexidade molecular. Mas, individualmente, essas moléculas 

seguem os mesmos princípios que determinam o comportamento de 

moléculas não biológicas 

Mas como essa complexidade toda apareceu? 

Ou seja qual a origem da vida? 



Quando a espécie humana começa a adquirir funções cognitivas superiores, como questionar e 
racionalizar, os indivíduos  simplesmente se “viram” na Terra cercados de outros seres vivos, com as 
mais distintas características e de enorme complexidade de formas. 
Portanto, não é surpresa que as primeiras teorias da origem da vida propõe a geração espontânea da 
vida, acoplado à ideia de que um organismo derivava de outro, como abelhas de flores.  
 
-Aristóteles: dizia que era a “verdade observável” que os afídeos surgiam das gotas de sereno que 
caiam das plantas; moscas de material em decomposição, roedores de feno sujo e crocodilos de 
troncos em decomposição a beira dos rios. 
 
-Século 17: alguns pensadores começam a questionar essa ideia, mas ainda com muita resistência. Por 
exemplo:  
 
-1665, Robert Hooke, e logo em seguida, em 1676, Anton van Leeuwenhoek, publicam os primeiros 
desenhos de microorganismo observados através dos primeiros microscópios.  
 
-Muitos tomam essa descoberta como prova de geração espontânea, pois esses organismos eram 
muito pequenos e simples para se reproduzirem. 
 
-Entretanto, em 1668 Francesco Redi mostrou que larvas não apareciam em carne em decomposição 
se moscas não pudessem depositar seus ovos na carne. 
 
-Somente um século depois, em 1768, Lazzaro Spallanzani mostra que existem micróbios no ar, e que 
esses podem ser mortos por fervura. 
 
-A prova definitiva contra a geração espontânea só vem com Louis Pasteur que, em 1861, provou que 
micróbios e fungos não aparecem espontaneamente em placas de cultura devidamente esterilizados. 
 



Então, se os organismos vivos não simplesmente aparecem.....de onde eles vem? 

 

Em uma carta de 01/02/1871, endereçada a Joseph Dalton Hooker, Charles Darwin 

argumenta que o lampejo inicial de vida aconteceu em um "warm little pond, with all sorts 

of ammonia and phosphoric salts, lights, heat, electricity, etc. present, so that a protein 

compound was chemically formed ready to undergo still more complex changes". Ele 

também discute que  "at the present day such matter would be instantly devoured or 

absorbed, which would not have been the case before living creatures were formed.“  

Isso implicaria que a própria existência da vida torna impossível 
estudarmos as condições que levaram ao aparecimento da vida em 
primeiro lugar! 

E ai? 



A queda da teoria de geração espontânea implica que as macromoléculas 

constituintes dos seres vivos devem ter sido formadas, inicialmente, em 

condições abióticas  

1924: Alexander Oparin demonstra que os compostos orgânicos 

constituintes básicos de biomoléculas  não poderiam ser formados nas 

condições atmosféricas atuais, que são altamente oxidantes devido à alta 

concentração de O2 



Terra cerca de 4.5 bilhões de anos atrás 

Ou seja, atmosfera 
bastante redutora! 

Atmosfera primordial: H2O, CO2, SO2, CO, S2, Cl2, N2, H2, NH3 e CH4 



1952: Miller e Urey testam a hipótese de que compostos orgânicos simples poderiam 
ser formados nas condições da atmosfera primordial (Miller, Science, 1953) 

Complete analyses by Miller and Urey 

proved that at least 20 different organic 

compounds and amino acids were 

spontaneously synthesized in Miller's 

primordial ocean. Modern day analyses 

indicate that an even more complete list of 

amino acids were successfully synthesized 

in the Miller-Urey Experiment. 



-Em 1953, em seu livro “The origen of life”, Oparin propõe que a “geração 

espontânea” da vida realmente ocorreu uma vez, nos oceanos primordiais, 

que ele chamou de “sopa primordial”. De acordo com sua hipótese, 

compostos orgânicos simples foram formados como resultado de reações 

catalisadas por descargas elétricas, calor e radiação UV, e que o aumento 

da concentração desses compostos permitiu seu arranjo em estruturas 

mais complexas, que finalmente resultaram na formação de protocélulas 



Mas como você forma macromoléculas complexas, como as biomoléculas, à partir de monômeros 

simples em solução, sem um catalisador eficiente? 

Essa reação é reversível em solução aquosa 

Hidrolise espontânea da ligação peptídica em H2O 
libera cerca de 2-4 kcal/mol 

Simplesmente livres em solução, essas moléculas entrariam em ciclos fúteis 
de síntese/degradação, sem nenhum ganho liquido de complexidade 
molecular 



Resposta: Compartimentalização 

Coacervatos: vesículas esféricas formadas pela 
interação de moléculas hidrofóbicas em meio 
aquoso 

Essas vesículas podem  “aprisionar” parte do 
soluto hidrofílico nos quais elas são formadas 

O aumento da concentração local de 
monômeros pode favorecer a formação e 
estabilização dos polímeros, aumentando 
assim a complexidade molecular 

Essas condições poderiam, então, 
permitir o desenvolvimento das 
primeiras protocélulas 



Figure 2. Conceptual model of a heterotrophic protocell. Growth of the protocell membrane results from the 
incorporation of environmentally supplied amphiphiles, whereas division may be driven by intrinsic or extrinsic 
physical forces. Externally supplied activated nucleotides permeate across the protocell membrane and act as 
substrates for the copying of internal templates. Complete template replication followed by random 
segregation of the replicated genetic material leads to the formation of daughter protocells. From (Mansy et 
al. 2008). 



Mas o que surgiu primeiro, vias metabólicas simples ou ácidos nucléicos? 

*Atmosfera primordial tinha muito CO2 e era altamente redutiva 

O ciclo de Krebs reverso 

provem vias para a geração de 

intermediários do metabolismo 

simples, diretamente à partir 

de CO2 em condições 

redutoras 

Entretanto, para que essa seqüência de eventos fosse funcional, seria essencial a ausência 
de outros produtos em cada reação, o que seria bastante improvável em condições tão 
extremas. 



Atualmente, os principais catalisadores em sistemas biológicos são proteínas, 

mas o alto custo energético para a síntese proteica implica que seria muito 

difícil que catalisadores proteicos tenham evoluído em protocélulas 

A descoberta de pequenos RNAs catalíticos sugeriu que essas moléculas podem ter sido 
os primeiros catalisadores biológicos 



Powner MW, Gerland B, Sutherland JD (2009) Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically 
plausible conditions. Nature 459: 239-242 [Pubmed] 

Mas a síntese de precursores de RNA seria possível em condições pre-bióticas? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19444213

