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TRÊS REQUISITOS PARA UMA 
SUBSTÂNCIA HEREDITÁRIA



Funções do material genético:
•Função genotípica, a replicação: 
O material genético deve estocar a informação genética e 
transmitir com precisão esta informação para as futuras 
gerações

•Função fenotípica, a expressão gênica: 
O material genético deve controlar o desenvolvimento do 
fenótipo do organismo

•Função evolutiva, a mutação: 
O material genético deve sofrer mudanças para que os 
organismos possam se adaptar a modificações no ambiente



PROPRIEDADES DO MATERIAL 
GENÉTICO

Mesmo antes da estrutura do DNA ser elucidada, os estudos

genéticos indicaram que o material hereditário tinha que

apresentar três propriedades principais:

 Possuir conteúdo informacional.

 Permitir uma replicação fiel.

 Ser capaz de mudar em raras ocasiões.



Molécula de DNA 
ligada às histonas 
formando os 
nucleossomos

Nucleossomos vão sendo empacotados 
produzindo a condensação da cromatina 
(solenóides)

Esse condensamento formam alças 

Essas alças condensadas formam os cromossomos

Empacotamento do DNA nas células



Compactação do DNA



O DNA está protegido por 
proteínas histonas

DNA dupla fita
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H2B

H2B

H2A

H2A

H4

H4

H3

H3



DOGMA CENTRAL DA BIOLOGIA 
MOLECULAR

O dogma central da biologia molecular postulado por Francis Crick evidencia 

o mecanismo de transferência da informação genética na célula.



Dogma da Genética molecular e da Biologia Molecular 



• Replicação ou duplicação do DNA:
- Primeira etapa do dogma fundamental da genética

molecular que consiste na duplicação do DNA onde as
moléculas filhas obtidas são idênticas entre si. Ocorre
na fase “S” da interfase.

• Transcrição:
- Processo em que uma fita de DNA serve de molde

para a cópia em RNA mensageiro que ocorre no
núcleo.

• Tradução:
- Conversão da informação contida no RNA mensageiro

em aminoácidos que são unidos para formação das
proteínas



CICLO CELULAR



CICLO CELULAR



CICLO CELULAR



Pentoses

As pentoses podem ser de dois tipos:

C5H10O5                                                     C5H10O4



Grupo fosfato

H
DNA
Desoxirribose

Composição do DNA

Pentose

Base púrica 
ou pirimídica



Pareamento de 
fitas de DNA
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Ácido Desoxirribonucleico (DNA)



Ácido Desoxirribonucleico (DNA)



MODELOS DE REPLICAÇÃO DO DNA



REPLICAÇÃO SEMICONSERVATIVA

Cada uma das moléculas
recém-formadas conserva
uma das cadeias da
“molécula-mãe” e produz uma
cadeia nova, complementar à
que lhe serviu de molde.



O EXPERIMENTO DE MESELSON-STAHL



Experimento de Meselson-Stahl

Cultivo de bactérias Escherichia coli em meio de cultura contendo o isótopo pesado de
nitrogênio (15N). Amostras de DNA coletadas e submetidas à ultracentrifugação.

Resultados esperados de duas gerações de replicação semiconservativa.





Fita dupla-hélice do DNA: 

duas cadeias polinucleotídicas 

complementares e antiparalelas.



ENZIMAS ENVOLVIDAS

1. Helicase: desenrola e abre a dupla hélice em preparação para a replicação do DNA.

Fita líder

Fita tardia



ENZIMAS ENVOLVIDAS

2. Primase: sintetiza um trecho curto (com cerca de 10 a 12 nucleotídeos) de RNA

complementar a uma região específica do DNA (primer) a partir do qual a DNA

polimerase passa a atuar.

Toda a síntese ocorre na direção 5’ a 3’. Ao final o iniciador de RNA é substituído por DNA 
sob orientação da DNA polimerase.



ENZIMAS ENVOLVIDAS

Toda a síntese ocorre na direção 5’ a 3’. Ao final o iniciador de RNA é substituído por DNA 
sob orientação da DNA polimerase.



ENZIMAS 
ENVOLVIDAS

3. DNA-polimerase: síntese da cadeia

nova (união dos nucleotídeos) e

“revisão”, removendo bases

erroneamente inseridas.

4. DNA-ligase: reune os fragmentos de

Okazaki para formar uma cadeia

contínua.



Primers
de RNA

Forquilha de 
Replicação

Síntese de 
novos 

filamentos 
de DNA

Replicação do DNA



Procariotos Eucariotos

Origem da Replicação

Replicação do DNA





1- Como a estrutura da dupla hélice sugere 
um mecanismo para a replicação do DNA ?



2- Como a replicação de DNA pode ser 
tanto rápida quanto precisa ?
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