
Conclusões de Watson e Crick 
• O DNA é uma hélice regular 

 
• Têm largura uniforme de 2nm 

 
• Possui 2 cadeias de 

polinucleotídeos 
 

• As bases estão empilhadas a uma 
distância de 0,34nm 
 

• Uma volta completa da hélice 
ocorre a cada 10 bases. 

Estrutura do DNA 



Purina-Purina = largo demais 

Pirimidina-Pirimidina= estreito demais 

Purina-Pirimidina = 2nm 

O DNA é uma hélice regular 

Têm largura uniforme de 2nm 

Com 2 cadeias de polinucleotídeos 

Conclusões de Watson e Crick 



ESTRUTURA DOS 

ÁCIDOS NUCLEICOS 
As bases nitrogenadas podem ser divididas em 

dois grupos de acordo com sua estrutura: 

As quantidades de A = T, G = C, e purinas = pirimidinas [regra de Chargaff].  



ESTRUTURA DOS 

ÁCIDOS NUCLEICOS 



ESTRUTURA DOS 

ÁCIDOS NUCLEICOS 

O grupo hidroxil ligado ao 

carbono 3 da pentose de um 

nucleotídeo forma uma ligação 

fosfodiéster com o fosfato do 

outro nucleotídeo 

5’ C-A-G 3’ 



As fitas do DNA  
estão dispostas 

em direções 
opostas 

Antiparalelismo 

PH 



Fatores que estabilizam a dupla hélice: 
 
• interações hidrofóbicas 
• forças de van der Walls 
• pontes de hidrogênio 
 
• interações iônicas 
  

Entre as bases 
nitrogenadas 

Entre os grupos 
fosfato do DNA e os 

cátions (Mg2+) 
presentes na solução 

fisiológica 

A Dupla Hélice  



Cada base de uma fita é pareada com a base complementar da outra fita  

Complementariedade  



  DESTRÓGIRO 

O B-DNA é o predominante em condições fisiológicas 

A Dupla Hélice  



A estrutura do DNA carrega a informação necessária para perpetuar sua sequência. 



Meselson e Stahl (1958) 



Propriedades da replicação  

BIDIRECIONAL 



OR OR 



• Em eucariotos, a 
replicação requer 

“múltiplas origens”.  

 
• A replicação é 

bidirecional,  em ambas 
as fitas, simultânea.  

 

• Este processo gera 
“bolhas de replicação”.  

1 origem de replicação em bactérias 
~400 em levedura 
~10.000 em humanos 



Propriedades da replicação 

A replicação do DNA é iniciada por um primer, um 

fragmento curto de RNA (10-200 nucleotídeos), que oferece 

um grupamento 3'-OH para elongamento da cadeia. 

 Semidescontínua 



Extremidade 
3’ OH 



Helicase 

DNA Polimerase 

DNA primase 

Topoisomerase 

Proteinas de ligação a fita 

simples (SSBP) 



 

http://www.youtube.com/watch?v=teV62zrm2P0&feature=related 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PM3D1U0MVPM&feature=related 
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1 origem de replicação em bactérias 
~400 em levedura 
~10.000 em humanos 



TELOMERASE 









 

http://www.youtube.com/watch?v=teV62zrm2P0&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-EGKrYdQEHQ&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PM3D1U0MVPM&feature=related 
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