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Introdução: Estruturas de DNAs e RNAs não são essencialmente objetos de estudos
somente para biólogos, mas apresentam várias questões de interesses para físicos,
químicos e matemáticos devido a sua complexidade. Do ponto de vista físico,
experimentos óticos confirmam que duplas hélices de DNA e RNA sofrem
desnaturação térmica acima de temperaturas fisiológicas. Apresentamos o modelo
criado por Michel Peyrard e Alan R. Bishop como uma ferramenta no estudo do
fenômeno da desnaturação térmica e também na determinação das propriedades
termodinâmicas das moléculas de DNA e RNA. Objetivo: Apresentar o modelo
mesoscópico Peyrard-Bishop e mostrar resultados em pesquisas científicas utilizando
esse modelo estatístico. Metodologia: Apresentação de um seminário introduzindo e
revisando conceitos físicos de nível fundamental (ensino médio), demonstrando a
aplicação desses conceitos em um sistema biológico envolvendo as moléculas de DNA
e RNA. Para um entendimento mais formal e matemático dos estudos apresentados é
necessário o uso de formalismos estatísticos e conceitos mais complexos da sub-área
da Física, "Mecânica Estatística". Entretanto, para a apresentação da aplicação e
entendimento dos resultados, não precisamos de tais formulações. Resultados:
Apresentamos aqui dois artigos que envolvem resultados diretos do modelo
Peyrard-Bishop. O primeiro artigo trata-se do primeiro estudo com estruturas
assimétricas em RNA contendo protuberâncias (bulges) feito pelo nosso grupo de
pesquisa. O artigo intitulado "An asymmetric mesoscopic model for single bulges in
RNA” foi publicado na revista conceituada The Journal of Chemical Physics, e
demonstra as propriedades termodinâmicas desses tipos de estruturas.
O segundo resultado que iremos apresentar, também publicado por nosso grupo, leva
em conta estruturas assimétricas, mas esse envolve híbridos DNA/RNA. Os resultados
desse estudo foram publicados na revista Chemical Physics letters, intitulado
“DNA/RNA hybrid mesoscopic model shows strong stability dependence with
deoxypyrimidine content and stacking interactions similar to RNA/RNA”. 
Em ambos os artigos podemos notar claramente como o modelo estatístico apresentado
tem sua significância na pesquisa científica de dupla hélices. Conclusão: O modelo
Peyrard-Bishop tem diversas aplicações e evidencia as propriedades termodinâmicas
de dupla hélices de DNA e RNA. Os resultados do modelo estão de acordo com as
técnicas experimentais da área, como as localizações e conformações de bulges em
RNAs e diagnósticos de estruturas híbridas de DNA/RNA.
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