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INTRODUÇÃO

▸ Ínicio da vida há aprox. 4 bilhões de anos

▸ Teoria interação espontânea entre biomoléculas

▸ Atmosfera primordial:

▸ CO2 e N2

▸ Fonte principal de carbono



INTRODUÇÃO

▸ Fontes/Crateras hidrotermais:

▸ Fonte de energia - quimica, solar, hidrotermal

▸ Mistura elementos cósmicos e químicos

▸ biopolimeros: amino ácidos e nucleotídeos

▸ Substrato mineral

▸ Correntes convectiva

▸ Estabelecida relação simbiótica entre RNA e peptídeos: início da evolução da vida

▸ Protocélulas:

▸ Encapsuladas por membranas lipídicas aleatoriamente, garantia de proteção e manutenção da 
concentração dos elementos 



INTRODUÇÃO

▸ Protocélulas:

▸ Hierarquicamente emergem: primeiras membranas plasmáticas
> peptídeos e RNAs > RNA mensageiro > ribossomos.

▸ Artigo realizou a reconstrução computacional através do MVC 
(model-view-controller) simulando cada etapa maior da evolução
biossintética para tentar explicar o surgimento da era da 
informação.



ERA DA INFORMAÇÃO

▸ Propriedade emergente da necessidade de processos complexos e 
reprodutíveis. 

▸ Mundo Peptideo/RNA

▸ Necessidade de moléculas que realização armazenamento de 
informações (mRNA), transmissão (mRNA) destas e tradução 
(RNAr) em funcão.

▸ Processos biológicos fundamentais dependem do 
fluxo/transmissão de informação 



MUNDO PREBIÓTICO - RNA/PEPTÍDEO

▸ Moléculas de RNA (ribozimas) atua como catalizadores das reações entre RNA e outras moléculas

▸ Componentes do RNA encontrados em cometas, pó interplanetário e condritos carbonáceos

▸ açucares, fósforo, purina e pirimidina

▸ Aminoácidos podem ter sido facilmente polimerizados na superfície mineral e formar peptídeos

▸ Experimento de Miller 

▸ Ribozimas (RNase P) reconheceria moléculas que se comportam como pré-RNAts e gerariam 
informação para montagem de proteinas

molecule is inherently fragile in the natural environment and constantly degrades into smaller

fragments through hydrolysis, preventing the faithful reproduction. Peptides provided stability

to RNA molecules.

The RNA world might have existed, but the exclusivity of RNA and the neglect



COMO SE ENCONTRARAM?

▸ INFORMAÇÃO:

▸ Atratividade - reações químicas

▸ Proximidade 

▸ Padrões

▸ Similaridade

▸ Complementaridade 

▸ Simetria 

▸ Padrões naturais 

▸ Sequencias
molecule is inherently fragile in the natural environment and constantly degrades into smaller

fragments through hydrolysis, preventing the faithful reproduction. Peptides provided stability:

to RNA molecules.

The RNA world might have existed, but the exclusivity of RNA and the neglect



ANÁLISE COMPUTACIONAL
▸ VON NEUMANN:

▸ Idéia de um autômato natural e artificial desenvolvida com modelos que refletem comportamentos naturais

▸ TURING:

▸ Reconhecimento de padrões, sequencias, formatos organizados, formas e “decisões" em organismos 
biológicos

▸ SHANNON:

▸ Conceito de informação como uma menssagem. 

▸ Equação caracteriza a mensagem/sinal e o espaço fisico que esta ocupa 

▸ entropia de Shannon: montagem estatística de uma menssagem, menores probabilidades  reduz 
incertezas

▸ WIENER: 

▸ Conceito de mecanismos de controle e feedback

▸ BERTLANFFY:

▸ Teoria de sistemas: todos sistemas dividem algum principio organizacional

molecule is inherently fragile in the natural environment and constantly degrades into smaller

fragments through hydrolysis, preventing the faithful reproduction. Peptides provided stability:

to RNA molecules.

The RNA world might have existed, but the exclusivity of RNA and the neglect



VIDA

▸ Pode ser definida como um sistema operacional de 
informações com capacidade de armazenar e processar 
informação necessária para sua acurada reprodução

▸ Para tal necessario: maquinário de tradução
molecule is inherently fragile in the natural environment and constantly degrades into smaller

fragments through hydrolysis, preventing the faithful reproduction. Peptides provided stability:

to RNA molecules.

The RNA world might have existed, but the exclusivity of RNA and the neglect



TEXTO

ORIGEM MAQUINA DE TRADUÇÃO

▸ Os mecanismos moleculares de tradução são preservados e consistem
de varias partes:

▸ ribozimas, aminoacidos, RNAt/m, peptídeos, enzimas, etc

▸ Ribossomo - nem sempre foi assim…

▸ Sopa pré biotica consistia de biomoléculas em ambiente altamente
reativo - energia hidrotermal constante

▸ Seleção de algumas biomoleculas - encapsuladas
molecule is inherently fragile in the natural environment and constantly degrades into smaller

fragments through hydrolysis, preventing the faithful reproduction. Peptides provided stability:

to RNA molecules.

The RNA world might have existed, but the exclusivity of RNA and the neglect



ORIGEM MAQUINA DE TRADUÇÃO

▸ Encorporar peptídeos - revolução como fator estabilizante das reações

▸ A transição para mundo RNA/peptídeo pode ter dado inicio ao sistema de 
tradução e ao código genético

▸ Ocorreria por seleção natural - evolutiva

▸ Viria da demanda por proteinas especificas e mais eficientes para as 
funções da protocelula

▸ soluçao: sistema de tradução - as receitas para proteínas sob medida



O INÍCIO

▸ Peptideos acelaravam reações químicas pela diminuição energia de 
ativação - protobiopolímeros

▸ Aminoácidos foram sintetizados de maneira abiótica - acestrais

▸ 10 foram selecionados por sua capacidade catalítica

▸ Peptídeos e polipeptideos podem ter surgido randomicamente

▸ Proteinas não sao acaso, sao codificadas - processo evolucionário



O INÍCIO

▸ Manifestação da transição peptídeo para proteina: “peptideo-
ponte"

▸ Facilitava a aminoacilação do RNA a um aminoácido
especifico

▸ Curtos

▸ Estereoquimicos

▸ 9 Estágios de desenvolvimento



1 - SELEÇÃO DOS AMINOÁCIDOS

▸ Condritos carbonaceos = mais de 70 aa no meio prébiotico

▸ 10 ancetrais, aa precursores:

▸ Apenas 4 L-aa - alanina, glicina, valina e aspartato foram
selecionados pelo pre-RNAt e sua correspondente pre-
aminoRNAt sintase

▸ Outros 6 aa foram recrutados do meio prébiotico

▸ Primeiro produto da seleção molecular primordial



2- ORIGEM DO RNA
▸ d-ribose, fosfato, 4 bases (A/G/C/U) e nucleotídeos

disponíveis por meteoritos

▸ Polimerização do RNA aconteceu por catalise mineral

▸ Monomeros de nucleotídeos eram ligados a
substratos de argila nas crateras, ambiente rico em
ATP

▸ Polimerização espontânea com a evaporação de agua

▸ resultado: mistura de polinucleotídeos randômicos
em comprimento e sequencia

▸ Seleção natural: eliminação das sequencias com
pouca utilidade durante o pareamento das bases -
eliminação das bases hipotéticas F e N



2- ORIGEM DO RNA
▸ Após variedade de biomoleculas disponíveis no

ambiente foram encapsuladas de maneira
randômica = inicio do “crowding" molecular

▸ Devido a superlotação houve uma pressão para
que a fita única de RNA se dobrasse - origem do
hairpin. Loop - consiste de3 bases não paradas
sendo sitio de ligação para mononucleotideos

▸ Estagio final: RNA forma uma ribozima e começa
a atuar como enzima = ligações H entre pares de
bases e as caudas de RNA.

▸ Ribozimas ligam AAs como cofatores
aumentando seu efeito catalítico.



2 - ORIGEM DO RNA

▸ Mecanismo rudimentar para pareamento de bases já estava
desenvolvido.

▸ A, U, C e G foram progressivamente amplificados

▸ Auto replicação por pareamento de bases seria o início dos
mecanismos codon - anticodon, RNAm, RNAt, transcrição e
replicação

▸ RNA fita simples: poderia tomar qualquer formato sendo a
arquitetura básica das diferentes especies de RNA



3- ORIGEM DAS RIBOZIMAS

▸ Ribozimas sao RNAs capazes de catalisar reações especificas

▸ Existem classes diferentes, mas todo parecem ter alguma ligação metálica ionica - K, Mg

▸ Se intui que originam da ligação especifica de um aminoácido em particular a uma estrutura RNA
hairpin

▸ Com o tempo aminoaciação das ribozimas seria orientado pela disponibilidade de aminoacidos.

▸ Talvez um peptideo-ponte tenha sido o precursor da aminoacil-tRNA sintase

▸ Mecanismo de feedback seria criado entre os Pep.Ponte e ribozimas possibilitando que um
segundo aminoácido com outro hairpin se ligasse ao primeiro = cadeias peptídicas - tradução
proteica rudimentar



4- ORIGEM DO T RNA

▸ Linguagem das proteinas e dos ácidos nucleicos é diferente, quimicamente
improvável

▸ tRNA é a forma de comunicação entre aminoácidos e os codons no mRNA

▸ Molécula do tRNA evoluiu pouco

▸ 76-90 nucleotídeos de tamanho

▸ Cada aa é ligado ao seu tRNA específico pela enzima aminoacil-tRNA sintase (aaRS)

▸ aaRS é o elemento bilingüe que reconhece mundo das proteínas e ácidos nucleicos



4- ORIGEM DO T RNA

▸ teoria: baseada no surgimento das ribozimas

▸ Ribozima com estrutura hairpin teria adquirido
aminoácidos no seu final 3’ como cofator
aumentando especificidade e poder catalítico

▸ Estabilização dessa estrutura iria permitir que ela
participasse de outras reações dos primeiros ciclos
catalíticos

▸ Duplicação genica direta de estruturas hairpin-like
ou ligação de dois 1/2 hairpins seriam as
precursoras do tRNA moderno



5- ORIGEM DO METABOLISMO 

▸ Não é completamente entendida

▸ Catalisadores tiveram grande importancia presumida pois levaram ulteriormente a biosintese
proteica

▸ CO atmosferico foi importante também e traços foram identificados na terra prebiotica

▸ Superficies minerais promoveram polimerização, concentração e catalisarão dessas

▸ Segundo estágio ou metabolismo propriamente dito seriam as reações catalisadas por enzimas
proteicas = protometabolismo

▸ Ja incluíam reações centrais como ciclo de Krebs

▸ Central importancia: reaçoes entre fosfatos e açucares, glicólise e via das pentoses



6- ORIGEM DA AMINOACIL TRNA SINTETASE

▸ Enzimas ancestrais, preservadas, altamente especificas

▸ Indipobinilidade de aminoácidos ativados era barreira critica para
síntese proteica

▸ Ribozima aminoacilada seria molécula precursora como cofator
para essas reações utilizando pep-ponte para ativação

▸ Aas e ATP disponíveis na terra prebiotica



6- ORIGEM DA AMINOACIL TRNA SINTETASE

▸ Papper propõe uma protoenzima uma pre-aaRS

▸ Após o aparecimento das urienzimas



7- ORIGEM MRNA E TRADUÇÃO - COMO SURGIU O 
MRNA?
▸ Diferentes especieis de RNA coevoluiram por necessidade e cooperação

▸ Fitas RNA randomicamente criadas no meio prebiotico não continham informação.

▸ Artigo propõe um novo modelo: fitas mRNA evoluíram para um novo modelo de síntese para
atender ao tRNA

▸ tRNA começa a reconhecer e reagir a alguns aa.

▸ Necessidade de armazenar informação dos aa leva a sintetização de pre-mRNA que tem
preferencia pelos aa que codificam

▸ pre-tRNA selecionam codons via pareamento com anticodons

▸ Segmentos curtos de codons sao ligados formando o mRNA

▸ Anticondon do pre-tRNA atuam como template para produção do pre-mRNA

▸ Hibridização dos anticodons com tribases forma cadeias de oligonucleotideos



▸ A: pre tRNA

▸ B: pre tRNA com 3’anticodon

▸ C: encapsulado, membrana mantem pre 
m/tRNA juntos

▸ D: Hibridização - corresponde ao 
pareamento de bases

▸ E: ligação de múltiplos pre-mRNAs

▸ F: intrerações formam maquina tradução 
rudimentar

▸ Aminoacetil pre-mRNA hibridiza com 
codon ejetando o pre-tRNA, processo é 
repetido



7- ORIGEM MRNA E TRADUÇÃO

▸ Sequencia de base pre-mRNAs foram traduzidas em sequencias de aminoácidos
unidos por ligações peptidicas para formar proteína sintetizada

▸ Ribozimas eram catalisadores da ligação acil quebrando-a para liberar a cadeia
crescente de aminoácidos do tRNA e ligar os aminoácidos que estariam por vir -
percursores da unidade grande do ribossomo

▸ m/t-RNA devem ter existido ambiente protegido do interior das protocelulas

▸ Esfericidade da membrana facilita movimentos do pre-tRNA no sentido 5’- 3’ -
primordio da origem do frame de leitura, reprodutível



8- ORIGEM DOS RIBOSSOMOS

▸ ribossomos:

▸ Ligam aminoácidos na velocidade de
200/min

▸ Compostos de 2/3 RNA e 1/3 proteina

▸ RNA 1/2 peso do ribossomo

▸ Ribossomo se move fisicamente pela fita

▸ Subunidade menor: leitura mRNA e tRNA

▸ Subunidade maior: sintetização da
proteina



8- ORIGEM DOS RIBOSSOMOS - QUAL VEIO PRIMEIRO? OVO OU A 
SUBUNIDADE MAIOR?

▸ Talvez:

▸ Proteinas ribossomicas foram sintetizadas durante a formação do mecanismo de tradução
primitivo

▸ Depois recrutadas para formar o ribossomo

▸ RNAs e Proteinas desenvolveram uma relação simbiótica

▸ O dominio das proteínas é muito maior que o do RNA, por isso cada rRNA interagia com
múltiplas proteínas no ribossomo (62 r-proteinas)

▸ Subunidade maior: evoluiu por duplicação do pre-tRNA - ligação simples veio antes

▸ Subunidade menor: filogenia, unidade teria evoluído antes do centro catalítico da peptil
transferase da SU maior. As hélices mais antigas do rRNA responsável pela dinâmica ribossomal
seriam as proteínas mais antigas do ribossomo



8- ORIGEM DOS RIBOSSOMOS - QUAL VEIO PRIMEIRO? A 
GALINHA OU A SUBUNIDADE MAIOR?

▸ Modelo endosimbiotico do artigo:

▸ rRNAs e rProteinas estariam em grande proximidade dentro da
membrana plasmática formando os blocos inicias da estrutura
ribossomal

▸ Fusão posterior por acréscimo

▸ Uma entidade ribossomo-like é responsável pelo intermedio do
mundo prebiotico e a evolução celular



9- SÍNTESE PROTEICA

▸ Moderna:

▸ 20 aa, tRNA, mRNA, ribossomos, enzimas multiplas, cofatores
proteicos e ATP/GTP

▸ Primordial:

▸ ?????



EVOLUÇÃO DO CÓDIGO GENÉTICO

▸ código:

▸ Universal

▸ 64 codons (4bases 3sequencia = 64)

▸ Grande numero de codons = redundancia no código = varios codons = 1 aa

▸ Nao há ambigüidade

▸ Resultado de uma seleção especifica

▸ Origem elusiva



EVOLUÇÃ
O DO 
CÓDIGO
GENÉTIC
O



EVOLUÇÃO DO CÓDIGO GENÉTICO

▸ 3 teorias centrais:

▸ ESTEREOQUIMICA: designação dos codons definida por
propriedades fisico químicas entra aa e codons/anticons

▸ COEVOLUCIONARIA: estrutura do código coevoluiu com vias de
biosintese dos aa. Duas gerações de aa: primários (10 prebioticos)
e derivados (10)

▸ ADAPTATIVA: forças seletivas geraram um código robusto com
minimização dos erros



ARTIGO

▸ Primeiro aa incorporado como cofator a ribozima via
peptideo-ponte = prototradução

▸ Ribozima viraria pre-tRNA, levando ao surgimento do mRNA
e aminoacil sintaxes

▸ Subsequentemente código expandir englobando mais
ligações tRNA e aa

▸ Surgimento dos ribossomos com redundancia do código
estagio final



GNC - O PRIMEIRO

▸ Sistema codificante de 4 aa
primitivos que criariam
sequencias especificas de
cadeias de peptídeos

▸ 4 códons

▸ Conforme aa tomaram mais
importancia catalítica houve
necessidade de reescrever o
código



SNS - O INTERMEDIÁRIO

▸ 2a geração

▸ N = 4 bases randomicas

▸ S = guanina ou citosina

▸ 10 aminoácidos

▸ 16 codons

▸ Redundancia..inicial



UGC - A VIDA COMO CONHECEMOS

▸ Universal

▸ Resultado de seleção natural

▸ Força motriz da adaptaçao:

▸ Minimizar erros de tradução

▸ Seleção positiva pelo aumento da diversidade e funcionalidade das proteínas

▸ 64 códons, 20 aa

▸ mRNA mais longo com sitios Start e stop

▸ Redundância absoluta



E PORQUE NOS REPETIMOS?

▸ Codons que especificam o mesmo aa reduzem os efeitos negativos
da mutação/substituiçao

▸ Aminoácidos mais usados? Mais códons a disposição

▸ Códon:

▸ 1a letra: precursor do aa

▸ 2a letra: solubilidade - hidrofilico ou insoluvel?

▸ 3a: REDUNDÂNCIA - informação livre, flexibilidade





COMPUTACIONAL



SIMULAÇÃO DAS MAQUINAS DE TRADUÇÃO

▸ Von Neumann = teoria do UC - construtor universal

▸ Maquina capaz de construir qualquer outra maquina

▸ Inclusive ela mesma SE instruções

▸ Inicio da inteligencia artificial



SIMULAÇÃO DAS MAQUINAS DE TRADUÇÃO

▸ Código genético x código binário

▸ Bit menor unidade de informação computacional

▸ Código binario pode ser usado para simular códons

▸ Ambos tem orientação de onde começa e termina a leitura

▸ mRNA tem maior flexibilidade ao erro do que os binários

▸ Desenvolvido programa CATI (codon-aminoacid-translator-imitator)



SIMULAÇÃO DAS MAQUINAS DE TRADUÇÃO

▸ Desenvolvido programa CATI (codon-aminoacid-translator-imitator)



SIMULAÇÃO DAS MAQUINAS DE TRADUÇÃO
▸ MVC - CATI

▸ Potencial de aplicaçao:

▸ Tradução sequencias codons do DNA na forma numérica = maior velocidade de
processamento de dados

▸ Tradução e alinhamento sequencia mais rápida

▸ Mais fácil identificar similaridades entre sequencias de DNA

▸ Visualização dos modelos das vias biológicas

▸ Arquitetura do programa:

▸ Modelo: componente central, processa dados e lógica associada a estes bem como
as regras de replicação

▸ Visualização: representação do modelo através da interface

▸ Controle: monitor dos dados, aceita o input e media as tarefas



SIMULAÇÃO DAS MAQUINAS DE TRADUÇÃO


