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CONTEXTUALIZAÇÃO

O corpo humano é constituído por alguns trilhões de células. Estas células, na sua 
maioria, possuem uma estrutura que comanda e coordena todas as suas atividades, o 
núcleo. Pode-se encontrar, no interior desse núcleo, o DNA (cromatina), que armazena a 
informação genética a partir do qual são sintetizados os RNA, responsáveis pela 
transmissão da informação genética e pela síntese de proteínas.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

– Manuseio de equipamentos laboratorial;

– Passos do Método Científico, bem como sua aplicação;

– Conhecimentos sobre o DNA e suas funções;

– Trabalho em grupo;

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

Após a realização desta atividade, os educando terão a capacidade de aplicar o 
Método Científico à diversos problemas a que podem se deparar. Ainda, poderão 
conhecer/rever alguns conceitos sobre DNA, RNA, genes e etc, a partir da explanação 
previamente feita aos mesmos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Em um primeiro momento os alunos serão guiados até o Laboratório de Ciências 
da escola, onde ouvirão uma breve explicação sobre DNA, DNA, genes, entre outros. 
Após esta etapa, verão quais os materiais deverão ser utilizados no experimentos, os 
quais serão:

– Béquer;

– Papel filtro;

– Funil;

– Detergente comercial;

– Cloreto de sódio (sal de cozinha);

– Água;

– Pipeta de Pasteur;



– Tubos de ensaio;

– Bastão de vidro ou palito de churrasco;

– Faca;

– Colher de café (para medida);

– Proveta;

– ½ banana;

– Saco plástico ou qualquer outro recipiente para amassar a banana.

Os alunos serão orientados a prepararem uma solução de lise com 6 mL de 
detergente, 4 colheres de café de cloreto de sódio, e água suficiente para formar 60 mL 
de solução de lise. Esta solução nada mais é que um agente que em contato com as 
membranas celulares da fruta, irá rompe-las e então dispersar o material genético contido.

Após esta etapa, deverão esmagar a ½ banana no saco plástico/recipiente, e então
misturá-la à solução de lise por 2 a 3 minutos. Realizada esta etapa, deverá ser feita a 
filtração com o funil e papel filtro. Depois de realizar a filtração, acrescentar lentamente o 
álcool etílico gelado, com o auxílio de uma pipeta ou conta-gotas, até dobrar o volume 
inicial da solução. A solução deverá ser deixada em repouso por 5 minutos, para que seja 
possível a observação do material genético precipitado. 

AVALIAÇÃO

Para que os aluno sejam melhor avaliados, serão passadas aos mesmos algumas 
questões sobre o experimento realizado. 

REGISTRO DA INTERVENÇÃO

No dia 24 de agosto de 2017, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, realizou-se a 
atividade de extração de DNA da banana, com sócios do Clube de Ciências – ECOPOLI. 

O corpo humano é constituído por alguns trilhões de células. A maioria destas 
células apresentam uma estrutura responsável por comandar e coordenar diversas 
atividades, o núcleo. No interior do núcleo é possível encontrar o DNA, onde está contida 
toda a informação genética, que é sintetizada pelo RNA, responsável pela transmissão de
informação, bem como a síntese de proteínas (Brasil Escola, 2017). 

Inicialmente, os clubistas maceraram ½ banana, e logo após preparam uma 
solução de lise (a qual serve para o rompimento das membranas celulares), com 6 mL de 
detergente líquido, 4gr de NaCl e água até formar 60 mL de solução. Misturou-se esta 
solução na banana macerada para romper a membrana lipídica das células, a fim de 
liberar o material genético. Após esta etapa, filtrou-se a solução, e depois misturou-se a 
mesma com álcool etílico gelado até dobrar o volume da solução, para observar então a 
precipitação de DNA. 

No experimento realizado, os clubistas tinham o propósito de extrair o DNA da fruta
banana, entretanto, o experimento não foi realizado com sucesso, que serviu para que os 
mesmos investigassem qual seria o motivo.
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Figura 1 - Clubista realizando a filtração do
experimento.

Figura 2 - Experimento já finalizado, aguardando a
precipitação.
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