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1. RESUMO 

As bactérias são seres procariontes que possuem plasmídeo e uma parede celular 

diferente para cada tipo de bactéria. As bactérias Gram positivas possuem maior 

quantidade de peptidoglicano em suas paredes celulares, tornando a parede mais 

espessa. As Gram negativas possuem menor quantidade de peptidoglicano 

tornando-as mais frágeis. Os plasmídeos são muito utilizados na engenharia 

genética como vetores de clonagem, assim os avanços na utilização do DNA 

plasmidial tem aumentado a necessidade de se obter um DNA puro e de qualidade. 

O objetivo deste trabalho é comparar a extração do DNA plasmidial de bactérias 

Gram positivas e Gram negativas. O trabalho foi realizado através de culturas de 

bactérias Gram positivas Staphylococcus saprophyticus e Staphylococcus 

epidermidis e Gram negativas Salmonella e Escherichia coli. O DNA foi extraído e 

revelado em gel de agarose a 1,2%. Foi verificado que a extração de DNA é mais 

eficiente com as bactérias Gram negativas devido a sua parede celular ser mais fina, 

conferindo maior facilidade na lise celular. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que as bactérias são seres unicelulares e foram identificadas 

inicialmente por volta de 1970 por Van Leeuwenhoek, mas só a partir do século XIX, 

foi observada sua capacidade de causar infecções1. São organismos procariontes e 

além de não possuírem núcleo típico, o cromossomo bacteriano difere do 

cromossomo humano. Possuem plasmídeo e uma parede celular característica para 

cada tipo de bactéria. 

As bactérias Gram positivas possuem uma maior quantidade de 

peptidoglicano em sua parede celular, dando espessura a parede. A camada de 

peptidoglicano da parede celular das bactérias Gram negativas correspondem a 

somente 10% do peso da parede celular e são mais complexas, pois possuem uma 

membrana externamente à camada de peptidoglicano, ou seja, entre a membrana 

citoplasmática e a membrana externa2. 

Os plasmídeos são constituídos por DNA circular e se encontram separados 

do DNA cromossômico da célula. São muito utilizados na engenharia genética como 

vetores de clonagem, por serem considerados agentes de transferência de genes 



entre bactérias, assim, os plasmídeos fazem transporte de genes ou fragmentos de 

DNA que serão clonados para dentro da célula hospedeira3. Os avanços na 

utilização do DNA plasmidial tem aumentado a necessidade de se obter um DNA 

puro e de qualidade. O isolamento de DNA cromossômico ou plasmidial é um 

procedimento fundamental para a clonagem molecular. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é comparar a extração do DNA plasmidial de 

bactérias Gram positivas e Gram negativas.  

4. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas bactérias Gram positivas 

Staphylococcus saprophyticus e Staphylococcus epidermidis e Gram negativas 

Escherichia coli e Salmonella. As bactérias foram cultivadas em meio de cultura TSB 

e mantidas overnight em estufa a 37°C.  

Para a extração do DNA as culturas foram centrifugadas e ao pellet foi 

adicionado 200 µl da solução I de TRIS 25 mM, EDTA 10 Mm e Glicose 50 mM, as 

amostras foram homogeneizadas. Foi adicionado 400 µl da solução II composta por 

NaOH 200 mM e SDS 1%. Finalmente, foi adicionada a terceira solução composta 

por acetato de potássio 3 M pH 5,5 e ácido acético glacial.  Após isso centrifugou-se 

à 10.000 RPM por 10 minutos. O DNA foi precipitado com 600 µl de Isopropanol e foi 

adicionado 1 mL de ETOH 70% para lavagem de sais. A eletroforese para 

verificação do DNA obtido foi realizada em gel de agarose a 1,2%.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho foi realizado com duas culturas de bactérias Gram positivas e duas 

de Gram negativas em meio líquido para a preparação de pellets bacterianos 

utilizados para a extração do DNA. Foi utilizado um controle de DNA genômico para 

comparação entre o DNA genômico e plasmidial a ser extraído. Por último o DNA foi 

visualizado em gel de agarose a 1,2%.  

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os resultados obtidos até o momento permitiu-se observar que 

foi possível a extração do DNA plasmidial, obtendo uma maior eficiência de extração 

com as bactérias Gram negativas. Segundo Baratto e Megiolaro 2012, em estudo 

comparando diversos protocolos para extração de DNA usando bactérias Gram 

positivas e Gram negativas, obtiveram resultados semelhantes, onde foi possível 

uma melhor extração com as bactérias Gram negativas, mostrando que, devido a 

menor espessura da parede celular existe uma maior facilidade em romper a parede 

e liberar o DNA4. 

  Com base nos resultados obtidos podemos deduzir que a menor quantidade 

de DNA das bactérias Gram positivas deveu-se ao fato de que as mesmas possuem 

uma camada mais espessa de peptidoglicano em suas paredes celulares, esta 

característica dificulta a lise da parede, o que mostra a necessidade de 

padronização de metodologias mais elaboradas. Já nas Gram negativas a camada 

de peptidoglicano é mais fina, o que consequentemente confere uma maior 

fragilidade na quebra e permite-se obter um DNA em maior quantidade.  
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