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Objetivo: Avaliar a amplificação de DNA por PCR. Verificar presença e integridade de DNA extraído. 

Setor: Laboratório de Biologia Molecular Agentes: Técnico/Residente/Alunos 

FUNDAMENTOS DA TÉCNICA 
 

Os fragmentos de DNA podem ser separados por meio de eletroforese em gel. Nessa 

técnica, os fragmentos de DNA, que são eletronegativos, migram em direção a um polo 

positivo (ânodo). A matriz de agarose, uma forma altamente purificada de ágar, pode 

eficientemente separar grandes fragmentos de DNA, que variam de 100 a mais de 50.000 

nucleotídeos. Os fragmentos de DNA de diferentes tamanhos podem ser separados pelo 

ajuste da concentração de agarose (Tabela 1).  

Os fragmentos separados podem ser visualizados por exposição direta à luz ultravioleta 

(UV), após coloração com brometo de etídeo, corante fluorescente que se intercala entre 

as moléculas de DNA. O complexo brometo de etídeo/DNA absorve luz UV a 300 nm, 

retém parte da energia e reemite luz visível a 590 nm. Esta técnica é altamente sensível, 

permitindo a detecção de pelo menos 5 ng de DNA. 

 
 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 

 

Preparação do local de trabalho 

 

1. Verificar que tenha recipiente de descarte e caixas com ponteiras de 200 µL ou 10 µL 
suficientes para o procedimento. 

2. Confeccionar o mapa da eletroforese – uma planilha identificando que amostra será 
colocada em cada poço do gel, reservando o primeiro poço para o marcador.  

3. Verificar se há gel na concentração necessária disponível. Se não houver, preparar (diluir 
em TAE 1x). 

Montagem da reação 

1. Selecionar a concentração de gel a ser utilizado conforme a tabela abaixo. 

Tamanho de fragmento esperado (pb) Concentração do gel 

80-150 3% 

150-350 2% 

Superior a 350 1% 

 



 
 
 

 
 

2. Aquecer o gel em forno de micro-ondas até completa dissolução. Certificar-se de que não há 
resíduos de agarose não dissolvidos. Deixar o gel esfriando até aproximadamente 60°C. 

3. Montar o suporte para o gel, fechando as extremidades com fita crepe e posicionando o pente 
desejado. Despejar o gel até observar no pente que os poços terão a profundidade desejada. 

4. Esperar a gelificação e posicionar o gel na cuba de eletroforese e retirar o pente com cuidado. 
Verificar que os possos fiquem do lado do polo negativo (preto). 

5. Completar o volume da cuba com tampão TAE 1x até que o tampão esteja a aproximadamente 5 
mm acima do gel. 

6. Em uma membrana de Parafilm®, preparar as amostras com 2 µL de tampão de corrida (azul), 2 
µL de corante GelRed® e 6 µL da amostra. 

7. Adicionar 3 µL de corante GelRed® no microtubo contendo o marcador (separado em alíquotas 
de 3 µL no congelador) e adicioná-lo cuidadosamente ao primeiro poço do gel. 

8. Aplicar o restante das amostras nos demais poços de acordo com o mapa de eletroforese 
confeccionado. 

9. Tampar a cuba de eletroforese, conectar à fonte e configurar voltagem. Por padrão, utiliza-se 80V 
na cuba pequena e 120V na cuba grande, se o gel possuir alta concentração (3%) ou dependendo 
da necessidade, pode-se reduzir estas voltagens para uma migração mais lenta (evitar voltagens 
maiores). 

10. Acompanhar a migração das amostras por meio do corante do tampão de corrida. Deter a corrida 
quando as bandas azuis tiverem percorrido entre 2/3 e o final do gel. Não deixar migrar até estas 
bandas saírem do gel. 

11. Utilizando luvas, retirar o gel da cuba e posicioná-lo no transiluminador UV. 
 

Interpretação dos resultados 
 

1. Verificar ambos os controles. O controle negativo não deve apresentar nenhuma banda e o 
controle positivo deve apresentar banda no tamanho esperado (o tamanho é estimado por 
comparação com as bandas presentes no marcador). O aparecimento de banda de amplificação 
no controle negativo é indicativo de contaminação e a PCR deverá ser repetida, caso o problema 
persista, suspeitar de contaminaçao de algum dos reagentes e substitui-los. O não aparecimento 
de banda específica no controle positivo pode indicar degradação de algum reagente (geralmente 
os dNTPs) ou algum problema no programa de termociclagem (geralmente temperatura de 
anelamento muito alta). 

Caso os controles estejam conforme o esperado, as amostras que apresentarem banda específica 
(no tamanho esperado, igual ao do controle positivo) serão consideradas positivas, as demais são 
consideradas negativas, mesmo com presença de bandas inespecíficas. Se houver bandas 
inespécíficas na reação, isto pode ser corrigido aumentando a temperatura de anelamento. 
 

PERIODICIDADE 

➢ De segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 
 

 

  Elaborado por: Herbert Patric Kellermann Cleveland Data da Criação: Ago/2015 

Revisado por: Herbert Patric Kellermann Cleveland Data de Revisão: Fev/2023 

Aprovado por:   Carlos Alberto do Nascimento Ramos Data de Aprovação:  Fev/2022 


