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EXTRAÇÃO DE DNA PLASMIDIAL POR TÉCNICA DE BOILING 

 

1. Resumo 

            A finalidade deste trabalho é a elaboração de um novo protocolo de extração de 

DNA plasmidial, a partir de protocolos conhecidos e com alterações em certas etapas, de 

modo a reduzir o número de soluções utilizadas para redução de contaminação e de 

gastos com materiais. 

 

2. Introdução 

             O plasmídeo bacteriano é uma molécula de DNA circular, de fita dupla, 

extracromossômica e é um dos vetores mais utilizados em técnicas de DNA recombinante 

para o isolamento e propagação de moléculas de DNA (ZAHA, 2012). A clonagem de um 

inserto que codifica um gene de interesse é de grande importância em laboratórios 

genéticos, contribuindo para a formação de uma biblioteca de DNA, a qual consiste em 

todas as moléculas recombinantes geradas pela ligação dos fragmentos de DNA do 

genoma de um organismo de interesse, previamente fragmentado em um vetor (ZAHA, 

2012). O DNA plasmidial está presente juntamente com DNA genômico, proteínas e 

outros constituintes nas colônias das bactérias, portanto, para sua utilização, deve ser 

extraído de forma eficiente para que esteja limpo de contaminantes e adequado para o 

uso. Além disso, procura-se uma redução de custos pela alteração de soluções, trazendo 

um corte de gastos, importante para o meio ambiente e economia. 

 

3. Objetivos 

 O projeto tem como objetivo a elaboração de um protocolo de extração de DNA 

plasmidial, visando à diminuição de contaminantes e também a diminuição de custos. 

 

4. Metodologia 

 Extração de DNA plasmidial por técnica de boiling (SILVA, 2012) utilizando o 

protocolo Maniatis (1982) como controle, com a alteração de produtos, na tentativa de 



reduzir contaminação e gastos. Para a extração foi testado o uso de Solução 1 e TE (Tris 

EDTA), acompanhado ou não de Solução 2, e também a troca de Solução 3 pela 

submersão do micro tubo em água fervente (boiling) por 1 minuto. Utilizou-se eletroforese 

em gel de agarose 1% para a conferência de resultados. 

 

5. Desenvolvimento 

 Previamente à extração do DNA, foi realizada a inoculação de bactérias 

Escherichia coli de colônias brancas, que contém o inserto de interesse. Cada colônia de 

bactéria foi repicada e adicionada a um tubo de ensaio contendo 5 ml de Caldo Lauryl 

(LB) e 5 µl de antibiótico (amoxicilina). Os tubos de ensaio foram encubados à 37ºC, 

overnight no shaker, para permitir o crescimento bacteriano. Para a extração, foi utilizado 

o protocolo Maniatis (1982) como controle e o protocolo de boiling (SILVA, 2012) para 

experimentação. Os resultados obtidos foram observados por eletroforese em gel de 

agarose 1% e foi utilizado um DNA Lambda como marcador molecular. 

 

6. Resultados 

 

Figura 1. Eletroforese em gel de agarose em 1%. 1. DNA Lambda 2 e 3. DNA Plasmidial com Solução 1, 

Solução 2 e boiling por 1 minuto 4 e 5. DNA Plasmidial com Solução 1 e boiling por 1 minuto. 6 e 7. DNA 

Plasmidial com TE, Solução 2 e boiling por 1 minuto. 8 e 9. DNA Plasmidial com TE e boiling por 1 minuto. 

Nas amostras de 2 a 9 utilizou-se isopropanol gelado em 2:1 e 200µL de EtOH 70%. 



Foi possível ser observado na figura 1, onde todas as amostras foram levadas a 

fervura por 1 minuto, que foram bem sucedidas as extrações de DNA plasmidial que 

passaram pelos tratamentos 1 e 3, ou seja, os tratamentos que contém a Solução 1 ou TE 

(Tris EDTA) em sua etapa inicial, seguido por Solução 2. 

 Em todos os casos, para que a extração de DNA Plasmidial fosse bem sucedida 

quando utilizada a técnica de boiling, foi necessário o uso de Solução 2 para ocorrer a lise 

da membrana, podendo ser utilizado Solução 1 ou TE (Tris EDTA) anteriormente. A 

substituição de Solução 3 pelo boiling para redução de materiais, gastos e contaminação 

foi possível nestes casos. 
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