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RESUMO  

O presente trabalho tem como meta mudar o pensamento da sociedade, pois 
muitos acreditam que ciência é uma disciplina mais levada para o lado técnico. 
E na verdade não é exatamente assim, a experiência que será realizada irá 
exemplificar isso, porque utilizaremos materiais caseiros. E iremos apresentar 
também a importância do DNA na vida dos seres humanos. E o grupo espera 
atingir o seu objetivo em mostrar a contribuição dos pesquisadores na 
descoberta do DNA.  

Palavra-Chave: DNA, Extração, Ciência, Sociedade, Experimento, Casa.  

 

1. Projeto realizado pelos alunos da EEEFM “Profª Filomena Quitiba”.  

2. Alunos 9º V01 da EEEFM “Profª Filomena Quitiba ” Piúma-ES  

3. Professora de Biologia/Ciências e orientadora da pesquisa.  

E-mail:  aline.gambati@hotmail.com  



 

 

 

INTRODUÇÃO  

Há mais de 50 anos foi descoberto que o DNA é o material que compõe os 

genes, embora já soubessem que os genes estão nos cromossomos. Quem 

descobriu o DNA foi um cientista suíço chamado Johann Friedrich Miescher, no 

século XIX. Johann trabalhou com o núcleo de leucócitos retirados do pus de 

ataduras de ferimentos infeccionados e identificou uma substância 

desconhecida, que possuía nitrogênio e fósforo na composição. Após algumas 

pesquisas, ele verificou que esta substância descoberta era ácida e estava 

presente em todos os núcleos celulares, e que havia dois tipos de ácidos, uma 

ribose e uma desoxirribose.  

A célula, unidade básica de todos os seres vivos, contém o material genético 

responsável pela unidade de estrutura e pela diversidade do seu 

funcionamento, o DNA.  

O DNA, ácido desoxirribonucléico, é o suporte universal da informação 

genética que define as características de cada organismo vivo. A unidade 

fundamental do DNA é o nucleotídeo, o qual resulta da ligação entre uma base 

azotada  

Se tentarmos localizar o DNA, veremos como diz Richard Dawkins, que nosso 

DNA mora dentro de nosso corpo, e não se concentra em uma parte específica 

do corpo, mas é distribuído entre as células. Curiosamente, existem, diz 

Dawkins, cerca de um milhão de bilhões de células constituindo um corpo 

humano médio e, com algumas exceções, cada uma dessas células contém 

uma cópia completa do DNA daquele corpo. Em 1953 o biólogo norte-

americano James D. Watson e o físico inglês H.C. Crick propuseram o modelo 

da dupla hélice do DNA, respondendo que a duplicação ocorre pela formação 

de uma cadeia complementar a partir da separação das duas fitas, e este 

processo é chamado de duplicação semi-conservativa, pois conserva 50% do 

DNA da célula mãe, utilizando uma das fitas com molde para a duplicação.  

O aparecimento de seres multicelulares 



 

 

A biologia molecular desenvolveu-se nos últimos 50 anos de forma espetacular 

com esforços de cientistas como Astbury, Bernal, Watson, Crick, Pauling, 

Wilkins e Perutz. Com esforços desses pesquisadores hoje sabemos que as 

funções nos seres vivos são exercidas por proteínas. Uma proteína é um 

polímero linear cujas unidades estruturais são compostas por centenas de 

aminoácidos, mas apenas 20 deles formam proteínas. A substância dos 

cromossomos, o ácido desoxirribonucléico (DNA), é responsável pela 

especificação das proteínas do organismo. As moléculas de DNA são 

compostas por arranjos de nucleotídeos, cada nucleotídeo é formado por 2 

pares de bases nitrogenadas: adenina e timina, guanina e citosina que se 

atraem mutuamente. Essas bases assumem uma seqüência específica que ao 

ser “lida” pelo ribossomo vai dar origem a uma proteína. A molécula de DNA 

tem a forma de uma dupla hélice e sua estrutura espacial foi descoberta em 

1953 pelos pesquisadores James Watson e Francis Crick. 

 

James Watson em 1947 ingressa na Universidade de Indiana, onde trabalhava 

Herman Muller. Em maio de 1950, com idade de 22 anos, Watson completou a 

sua graduação em Zoologia. Integrou a Universidade de Harvard em 1955. 

Trabalhou juntamente com o biofísico britânico Francis Crick no Laboratório 

Cavendish, Universidade de Cambridge de 1951 até 1953. Francis Harry 

Compton Crick nasceu 8 de junho de 1916 em Northampton, Inglaterra.  Tendo 

freqüentado escolas em Northampton e do norte de Londres, em 1934, de 18 

anos, Crick começou a estudar física na Universidade College, em Londres, 

graduando-se em 1937. Em 1947, Crick mudou-se para o Laboratório de 

Strangeways, em Cambridge, onde estudou as propriedades físicas do 

citoplasma em células de fibroblastos cultivados com Arthur Hughes 



 

 

Em 1951, James Watson chegou à Cavendish e conheceu Crick.  Os dois 

rapidamente se tornaram amigos e embarcou em uma tentativa de desvendar a 

estrutura do DNA.  Crick trouxe para o projeto seus conhecimentos de difração 

de raios X, enquanto Watson trouxe conhecimento do fago e genética 

bacteriana. Em 1962, Crick, Watson e Wilkins é o Prêmio Nobel em Fisiologia 

ou Medicina "por suas descobertas sobre a estrutura molecular dos ácidos 

nucléicos e seu significado para a transferência de informação em matéria 

viva". Seu objetivo era entender como os neurônios operam com vários 

processos químicos no organismo, que pode nos mostrar "exatamente como 

essas atividades nos dão a nossa imagem nítida do mundo e de nós mesmos e 

também nos permite agir". Francis Crick morreu em julho de 2004, aos 88 

anos. 

JUSTIFICATIVA  

Muitas pessoas não sabem a importância do DNA, esse ser minúsculo que 

muitos nem sabem da sua existência. Esse ser é muito importante para 

qualquer ser vivo que haja no mundo. E também após ouvir muitas pessoas 

dizerem que é difícil elaborar um experimento, experiência ou qualquer outra 

coisa relacionada à Ciência, o grupo resolveu fazer uma experiência na qual 

envolvesse todos esses problemas para que a sociedade possa ver.  

Inclusive no ano de 2000, foi ao ar na rede Globo a novela, O clone, na qual foi 

exibido o principal tema, clonagem à partir do DNA. A população depois de 

assistir essa novela conseguiu ter uma idéia da importância do DNA para os 

seres vivos.  

MOTIVAÇÃO 

A identificação da estrutura do DNA é um bom exemplo de como a ciência 

moderna progride de forma interdisciplinar, colhendo contribuições de várias 

áreas do conhecimento e também do avanço tecnológico. Isso nos deixou 

motivado a executar o experimento do DNA das frutas. E também o motivo de 

que Genoma Cana levou o Brasil a liderar a pesquisa em genoma de plantas e 



 

 

a solução para o seqüenciamento de uma praga de lavoura de laranja 

chamada de Xylella fastidiosa. 

OBJETIVO GERAL 

• Identificar a estrutura do DNA.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Relacionar a o DNA das frutas com o do Ser Humano.  

• Classificar a importância do DNA para todos os seres vivos. 

• Mudar o pensamento da sociedade em relação às propriedades da 

Ciência.  

MATERIAIS UTILIZADOS 

* Frutas (Morango, Banana, Kiwi, Maçã...)  

* Detergente  

* Sal de Cozinha (NaCl)  

* Água  

* Gases (Curativo)  

* Saco c/ Lacre  

* Faca s/ ponta  

* Álcool c/ graduação maior que 96%  

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA  

 

 

 



 

 

RESULTADO ESPERADO  

O grupo espera atingir o objetivo esperado, conscientizar a população em 

relação os materiais químicos encontrados em casa e a importância do DNA 

para todos.  
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ANEXO 

 

 



 

 

 

 

 

Frutas vermelhas - Morango, mirtilo, amora, framboesa e cereja reduzem a 

massa gorda e o excesso de gordura no sangue. (Foto: Thinkstock). 


