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RESUMO 

A biologia molecular forense é de grande importância para desvendar crimes 

e para investigações criminais, com grande sensibilidade e alto poder de 

discriminação. Atualmente a área forense utiliza kits prontos para a extração de DNA 

de células encontradas em bitucas de cigarro. Na falta desses kits não existe um 

protocolo padronizado para realizar esse tipo de extração. Além de realizar essa 

padronização, pretende-se apontar em qual parte do material se encontra a maior 

concentração de DNA. Para tanto, foi utilizado um protocolo de extração de DNA a 

partir de sangue periférico, que foi modificado para atender às baixas concentrações 

de células. Após a extração foi realizada eletroforese para avaliação dos resultados. 

INTRODUÇÃO 

Apesar de a extração de DNA ser uma das técnicas mais importantes da 

Biologia Molecular, foi percebida a falta de um protocolo adaptado para a extração a 

partir de células encontradas em bitucas de cigarro. A padronização de um protocolo 

a partir deste material é de grande importância para a área forense, que atualmente 

utiliza kits já prontos. 

OBJETIVOS 

Padronizar um protocolo de extração de DNA obtido a partir de bitucas de 

cigarro, bem como definir em qual parte delas pode-se extrair maior concentração 

com maior pureza. 

METODOLOGIA 

  Utilizou-se protocolo de salting out modificado para baixas concentrações de 

células, sendo o mesmo procedimento realizado em todos os tratamentos. Foram 

avaliados dois tratamentos de amostra: a bituca inteira no primeiro tratamento e no 

segundo a bituca foi separada em papel e filtro a fim de avaliar o rendimento em 

cada material.  

DESENVOLVIMENTO 

Para obtenção das células foram utilizados 3ml de solução TE em tubo falcom 

onde os materiais foram imersos. Feita agitação por 5 minutos e o material foi 



retirado com pinça. Foi feita centrifugação por 10 minutos a 10.000 rpm, descartando 

o sobrenadante e adicionando 150ml de Buffer A para ressuspensão do pellet. O 

conteúdo foi transferido para um eppendorf de 1,5ml e foram adicionados 20ml de 

SDS 10%, misturando por inversão durante 1 minuto. Posteriormente, foram 

adicionados 3ml de proteinase K. O conteúdo do eppendorf foi homogenizado por 

inversão e encubado por 20 minutos a 56ºC. Foram adicionados 50ml de NaCl 5M e 

feita agitação por 10 minutos e centrifugação por mais 10 minutos a 10.000 rpm. Foi 

feita transferência de todo o conteúdo para um eppendorf limpo. Foi adicionado 

clorofórmio na proporção 1:1 e feita agitação por 3 minutos, sendo a seguir, 

centrifugado por mais 3 minutos a 10.000 rpm. A fase aquosa foi transferida para um 

eppendorf limpo, foram adicionados 500ml de etanol absoluto gelado, feita mistura 

por inversão e centrifugação por 10 minutos a 10.000 rpm. O sobrenadante foi 

descartado, foram adicionados 200ml de etanol 70% e feita centrifugação por 7 

minutos a 8.000 rpm. O sobrenadante foi descartado e o pellet secou a 37ºC por 30 

minutos. A ressuspensão foi feita em 15ml de água Milli Q. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A técnica de Salting out modificado permitiu extrair o DNA com alta qualidade, 

considerando o baixo número de células e de interferências presentes na bituca de 

cigarro. Para conferência dos resultados foi realizada eletroforese em gel de agarose 

0,8% por 30 minutos a 90V. O rendimento observado durante a extração do DNA foi 

equivalente ao DNA extraído de células de mucosa oral. Estes resultados são 

condizentes com os observados por Zambuzzi, 2012. (Figura 1) 
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