
CONCEITO

Explicar a estrutura do DNA para crianças pode exigir um pouco de pesquisa e criatividade. Essa atividade 
de extração de DNA do morango, e os vídeos em anexo, ajudarão você nessa tarefa!

MATERIAL

๏ 3 morangos
๏ sal de cozinha
๏ detergente incolor
๏ álcool etílico ( mais de 90º g.l.) gelado
๏ água morna ( menos de 60º C)
๏ copos de vidro
๏ peneira
๏ saco plástico tipo zip
๏ dois tubos de ensaio 
๏ palito de vidro ou madeira

COMO FAZER

1. Tire o talo dos 3 morangos. Coloque-os dentro do saco plástico e aperte, pressionando entre os dedos até 
obter uma pasta homogênea. Transfira a pasta de morangos macerados para o copo de vidro.

2. Em outro copo misture 150ml de água morna, uma colher de sopa de detergente e uma colher de chá de 

sal de cozinha. Mexa bem, porém cuidadosamente, para não fazer muita espuma.

3. Coloque cerca de 1/3 ( 50 ml ) dessa mistura de água, sal e detergente sobre a pasta de morango. Misture 
levemente com uma colher.

4. Deixe repousar em temperatura ambiente por 10 minutos. Mexa de vez em quando.

5.  Coloque uma peneira sobre um copo limpo e passe a mistura pela peneira para retirar os pedaços de 
morango.

6. Divida o líquido resultante em dois tubos de ensaio. Coloque apenas cerca de 3 dedos do líquido no fundo 
de cada tubo.

7. Despeje delicadamente sobre a mistura o dobro de seu volume ( 6 dedos ) de álcool. Faça isso deitando 
levemente o tupo de ensaio e deixando que o álcool escorra pela borda. Não misture!

8. Aguarde cerca de 3 minutos para o DNA começar a precipitar na fase intermediária - entre a fase de cor 
avermelhada com os morangos e a fase de cor esbranquiçada composta pelo álcool e as proteínas que 
precipitaram.

9. Passo opcional: use um palito de vidro ou de madeira para enrolar as moléculas de DNA, girando-o na fase 
intermediária.
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