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EXTRAÇÃO DO ADN DA BANANA 
 

IMAGEM DESCRIÇÃO 

 

Execução de uma experiência para extrair o 
DNA da banana. 

CONSTRUÇÃO 

MATERIAL CONCEITOS CIENTÍFICOS 
 1 banana; 

 1 saco da plástico; 

 1 copo; 

 Água; 

 Colher de sobremesa; 

 Detergente da loiça; 

 Sal fino; 

 Coador; 

 Álcool etílico; 
 Copo de medidas. 

 ADN 

PROCEDIMENTO 

1. Descascar a banana e coloca-la dentro do saco de plástico; 
2. Esmagar a banana até se obter uma mistura homogénea; 
3. Encher um copo com água, juntar uma colher de sal e misturar bem; 
4. Adicionar uma colher de detergente da loiça e mexer com cuidado; 
5. Cortar uma ponta do saco do plástico e empurrar a banana esmagada para dentro do copo; 
6. Mexer bem e com cuidado; 
7. Filtrar o preparado com um coador; 
8. Adicionar 150ml de álcool etílico cuidadosamente pelas paredes do copo. 

EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA 

O ácido desoxirribonucleico (DNA) é um composto orgânico cujas moléculas contêm as informações 
genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e que transmitem as 
características hereditárias de cada ser vivo. 
Nesta experiência, para conseguirmos obter a massa do DNA da banana foram muito importantes: o sal; o 
álcool e o detergente da louça. O sal usado, no início da experiência, possibilitou que as moléculas de DNA 
aparecessem dessa através da precipitação das proteínas. Como o DNA é insolúvel em álcool, este permitiu 
o isolamento as moléculas de DNA formando-se, assim, uma massa filamentosa e esbranquiçada. Por sua 
vez, o detergente possibilitou a lise da membrana plasmática e nuclear das células da banana permitindo 
que o seu ADN se soltasse e se dispersasse na solução. 
1 O álcool etílico deve estar no frigorífico, pelo menos, 15 minutos antes de ser utilizado. 

OUTROS CONTEÚDOS DESTA ATIVIDADE 

 Vídeo explicativo – Extração do DNA da banana; 

 Guia da atividade; 
 

Disponíveis gratuitamente em: 
http://academiaeduscience.pt/ver_video.php?tipo=ciencias_ludicas&id=25 
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