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Os ácidos nucleicos são constituídos por três tipos de componentes:

 01 glicídio do grupo das pentoses;
 01 ácido fosfórico (PO4);
 01 base nitrogenada.

Esses componentes organizam-se em trios moleculares denominados
nucleotídeos, que se encadeiam às centenas ou aos milhares para formar uma
molécula de ácido nucleico.
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AÇÚCARES ÁCIDO 

FOSFÓRICO

Desoxirribose Ribose
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Há dois tipos de ácidos nucléicos:

• ácido desoxirribonucleico conhecido como DNA;
• ácido ribonucleico conhecido como RNA.

Essas substâncias apresentam, respectivamente, desoxirribose, no DNA, e ribose, no
RNA, em suas moléculas. Dos cinco tipos de base nitrogenadas presentes nos ácidos
nucleicos, três ocorrem tanto no DNA quanto no RNA.

 adenina (A)
 citosina (C)
 guanina (G).
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As bases pirimídicas são formadas por uma cadeia fechada com quatro átomos de
carbono e dois de nitrogênio. São elas: citosina (C), timina (T), uracila (U).

As bases púricas, por sua vez, apresentam estrutura química constituída por duas
cadeias fechadas, e também chamadas anéis. São elas: adenina (A) ou guanina (G).

BASES PÚRICAS

Adenina Guanina

BASES PIRIMÍDICAS

Citosina Timina Uracila
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A base nitrogenada timina (T) ocorre exclusivamente no DNA, enquanto a base
uracila(U) ocorre exclusivamente no RNA.

Disso decorre que uma molécula de DNA, por maior que seja, terá apenas 4
tipos de nucleotídeos, todos possuindo desoxirribose, no entanto, diferindo
quanto ao tipo de base. Já numa molécula de RNA, os 4 tipos de nucleotídeos
terão a ribose, e uma das 4 bases nitrogenadas.
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A adenina emparelha-se e forma ponte de hidrogênio com timina; a
guanina emparelha-se e forma ponte de hidrogênio com citosina.

Moléculas de RNA são geralmente formadas por cadeia única, que se
enrola sobre si mesma. Alguns vírus, no entanto, como o do mosico-do-
tabaco, possuem RNA de dupla-cadeia.
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Nucleotídeo

Bases nitrogenadas
Pontes de 
hidrogênio

Cadeia de açúcares 
e fosfatos
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A molécula de DNA possui uma configuração
estrutural bastante distinta. O modelo inicial que
explica a estrutura do DNA foi proposto por James D.
Watson e Francis H.C. Crick em 1953.

Segundo eles, a molécula de DNA é uma fita dupla
constituída por duas cadeias paralelas que correm em
direções opostas. Os emparelhamentos são
estabelecidos graças à afinidade química entre as
bases adenina e timina (A-T) e guanina e citosina (G-
C).
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O RNA tem origem a partir da molécula de DNA. 

O RNA, ou ácido ribonucleico, é uma molécula em cadeia simples, apresentando
uma estrutura primária semelhante à do DNA. Como principais diferenças em
relação ao DNA, o RNA.
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