
 
Protocolo de Extração de Ácidos Nucleicos Totais - Levedura 

Descrição 

O kit Sabiá Levedura tem como objetivo uma extração rápida, limpa e eficiente para ácidos nucleicos (DNA 

e RNA) em amostras de levedura e bactérias. O kit tem maior eficiência quando estes microrganismos 

estão na fase log de crescimento, mas pode ser utilizado em outros casos (células crescidas em placas ou 

células em fase estacionária). Tem como premissa a captura magnética do ácido nucleico, onde as Beads 

Magnéticas funcionam fixando e separando o material de interesse dos lisados celulares, que são 

removidos pelas lavagens. Este kit pode ser mantido à temperatura ambiente e tem validade de 1 ano. 

 

Extração Manual 

1. Transfira 0.5mL de levedura crescida overnight para um tubo de 1.5mL. Centrifugue/spin de modo 

a decantar as células. Descarte o sobrenadante. 
a) Opcionalmente, ressuspenda as células em 70μL de água ultrapura após decantá-las. 

 

2. Adicione 480μL de Tampão de Lise e 80μL de Beads Magnéticas. Vortexe de 1 a 2min. 

 

3. Adicione 640μL de Solução de Ligação e 30μL de Solução PP. Vortexe de 1 a 2min. 

 

4. Coloque o tubo na rack magnética por 10min, de forma que as Beads Magnéticas se espalhem 

pela parede do tubo e evitando que se concentrem num ponto específico. 

 

5. Descarte o sobrenadante com cuidado para não remover as Beads Magnéticas e adicione 500μL 

de Solução de Ligação. Remova o tubo da rack magnética e misture por inversão. 
a) Alternativamente, vortexe de 1 a 2s 

 

6. Coloque o tubo novamente na rack magnética por 1 a 2min, ou até as Beads Magnéticas se 

aderirem na parede. 

 

7. Descarte o sobrenadante e adicione 500μL de Solução de Lavagem I. Remova o tubo da rack 

magnética e misture por inversão. Repita o passo 6. 
a) Ao aspirar o sobrenadante para descartá-lo, dispense-o por cima das Beads Magnéticas para um resultado 

mais efetivo. 

 

8. Descarte o sobrenadante e adicione 500μL de Solução de Lavagem II. Remova o tubo da rack 

magnética e misture por inversão. Repita o passo 6. 
a) Utilize o mesmo método no passo 7a para um resultado mais efetivo. 

 

9. Descarte o sobrenadante e seque o tubo a temperatura ambiente ou 5min a 70oC num banho 

seco. 
a) Utilize o mesmo método de descarte descrito no passo 7a para um resultado mais efetivo. 

b) Não deixar secar por muito tempo, pois dificulta a eluição dos ácidos nucleicos. 



 
 

10. Adicione 50μL de água às Beads Magnéticas secas. 

a) Opcionalmente e para melhores resultados, aqueça a 70oC num banho seco por 20min. 

 

11. Coloque o tubo na rack magnética e transfira o sobrenadante para um novo tubo para 

armazenamento. 
a) Caso as quantificações e purezas estejam baixas, pode-se dar um spin-down ou centrifugar na rotação 

máxima por alguns minutos para precipitar eventuais sais remanescentes antes de transferir o sobrenadante para 

um novo tubo. 

 


