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RESUMO 

O índice de criminalidade em nossa sociedade cresce a cada dia. É observado, 

em especial o aumento de homicídios, praticados em terrenos ou sítios, onde 

não se tem a elucidação da autoria do ato delituoso. A dificuldade de 

identificação criminosa reside no fato dos resíduos biológicos encontrados 

nestes locais estarem em contato com o solo de diferentes naturezas.  A 

importância desse trabalho está na possibilidade de apresentar uma resposta à 

sociedade acerca da identificação humana a partir de vestígios biológicos de 

sangue contaminados com solo. O objetivo deste trabalho é desenvolver um 

protocolo de extração de DNA capaz de isolar o DNA humano dos constituintes 

do solo com o intuito de identificar o indivíduo possivelmente envolvido em ato 

delituoso. Para tanto quatro protocolos de extração de DNA foram utilizados, 

sendo dois protocolos convencionais e dois protocolos novos, desenvolvidos 

pela nossa equipe. Foram utilizadas 720 amostras de sangue contaminadas 

com solo, sendo 240 para cada tipo de solo. Foram utilizados 3 diferentes tipos 

de solo (terreno baldio, areia da praia e mangue). Das 240 amostras de sangue 

humano contaminados com solo, 120 foram submetidas à extração do DNA 

imediatamente após o contato com o solo (Tempo 0) e 120 amostras 

submetidas a extração de DNA após um tempo decorrido de 72 horas do 

contato com o solo (Tempo 72). Os resultados mostraram que as amostras de 

sangue humano extraídas em “Tempo 0” pelos protocolos convencionais só 

amplificaram para um dos tipos de solo enquanto que os protocolos novos 

obtiveram uma boa amplificação para os três tipos de solo testados. Já para a 

extração de DNA Humano efetuada em “Tempo 72” não foi observada a 

amplificação das amostras extraídas com os protocolos convencionais. 

Somente os protocolos novos proporcionaram amplificação e conseqüente 

identificação humana. Concluiu-se que os dois protocolos novos, desenvolvidos 

pela nossa equipe, apresentaram resultados superiores comparados aos 

demais protocolos de extração de DNA para os 3 tipos de solos testados, 

podendo assim, auxiliar na elucidação de crimes e proporcionar mais 

sensibilidade as técnicas usuais. 

 

Palavras-chave: Forense; Extração de DNA; Ácidos Húmicos. 



ABSTRACT 

The index of crime in our society grows to each day. It is observed, in special 

the increase of homicides, practiced in lands or small farms, where the briefing 

of the authorship of the criminal act is not had. The difficulty of criminal 

identification inhabits in the fact of the biological residues found in these places 

to be in contact with the ground of different natures. The importance of this work 

is in the possibility to present a reply to the society concerning the identification 

human being from contaminated biological vestiges of blood with ground. The 

objective of this work is to develop a protocol of extraction of DNA capable to 

isolate the human DNA of the constituent of the ground with intention to identify 

the possibly involved individual in criminal act. For four protocols of extraction of 

DNA they had been in such a way used, being two conventional protocols and 

two new protocols, developed for our team. 720 contaminated samples of blood 

with ground, being 240 for each type of ground had been used. 3 different types 

of ground had been used (wasteland, sand of the beach and mangrove). Of the 

240 contaminated samples of human blood with ground, 120 had been 

submitted to the extraction of the DNA immediately after the contact with the 

ground (Time 0) and 120 submitted samples the extraction of DNA after a 

passed time of 72 hours of the contact with the ground (Time 72). The results 

had shown that the extracted samples of human blood in “Time 0” for the 

conventional protocols had only amplified for one of the types of ground 

whereas the new protocols had gotten a good amplification for the three tested 

types of ground. Already for the effected Human extraction of DNA in “Time 72” 

the amplification of the samples extracted with the conventional protocols was 

not observed. The new protocols had only provided to amplification and 

consequence identification human being. One concluded that the two new 

protocols, developed for our team, had presented resulted superior comparative 

to the too much protocols of extraction of DNA for the 3 types of tested ground, 

thus being able, to assist in the briefing of crimes and to provide to more 

sensitivity the usual techniques. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O contínuo aumento da violência cotidiana configura-se como aspecto 

representativo e problemático da sociedade atual. A questão da violência e sua 

contrapartida, a segurança cidadã, têm-se convertido em uma das principais 

preocupações não só no Brasil, mas também nas Américas e em todo o mundo 

(SOUZA & LIMA, 2007; PERES et al, 2008; WAISELFISZ, 2011). 

Dados do Ministério da Saúde divulgados pelo Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM) revelam que a taxa de homicídios no Brasil foi, em 2010, 

de 26,2 para cada 100 mil habitantes e em Sergipe a taxa de homicídios cresceu 

42,9% nos últimos dez anos, chegando a 33,3 mortes por 100 mil habitantes no 

mesmo ano de 2010. Estes valores são considerados altos quando comparados a 

indicadores de países desenvolvidos, bem como, do ponto de vista da percepção e 

temores da população sobre sua própria insegurança (WAISELFISZ, 2011).  

Neste sentido, há uma preocupação constante nos diversos níveis e 

estruturas dos governos – Federal, Estadual e Municipal – e da sociedade civil 

voltadas para o enfrentamento da violência. Políticas repressivas e ações 

preventivas estão sendo implementadas, entre elas, melhorias na identificação e 

julgamento de indivíduos que praticam atos contra o direito fundamental humano: o 

direito à vida, sem o qual nenhum dos outros direitos tem o mínimo sentido ou 

significado (BARRETO, 2011). 

A polícia científica brasileira, tanto no âmbito Civil como no Federal, vem 

trabalhando para suprir as necessidades crescentes de identificação humana e 

para tanto, conta com o apoio da medicina legal. Trata-se de uma ciência 

multidisciplinar e em constante expansão, o que implica que suas matérias e 

métodos se adaptem às novas tecnologias, às descobertas científicas e também às 

mudanças sociais e do direito.  

Muitos casos de investigação de autoria de crime contam com o auxilio de 

profissionais médicos legais e de áreas afins, entre os quais se encontram os 

biólogos e biomédicos. Uma grande gama de amostras biológicas, incluindo saliva, 

cabelo, sangue, sêmen, ossos, urina entre outros, podem ser analisadas, por estes 
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profissionais, pelo estudo de seqüências de DNA. O resultado do uso de técnicas 

moleculares voltadas à identificação humana pelo DNA tem agregado valor como 

prova importante no processo criminal e ajudado a inocentar ou a incriminar 

suspeitos de atos delituosos de natureza grave, como homicídio (JOBLING &GILL, 

2004; WONDER, 2007; WHITE, 2010; RAMOS & FIGUEIREDO, 2012).  

Observava-se que grande parte dos casos de homicídios e outros atos 

delituosos cometidos por criminosos em nossa sociedade seguiam para o 

arquivamento por falta de provas conclusivas que identificava a autoria do crime. 

Ou pior, o sistema jurídico poderia ser levado ao erro em condenar um inocente por 

acreditar em provas testemunhais e em indícios que falseavam a verdade dos fatos 

(PERES et al, 2008). 

Atualmente, o estudo do DNA tem sido solicitado com grande freqüência 

por apresentar características consideradas ótimas de especificidade e 

reprodutibilidade, proporcionando segurança a juízes no âmbito da decisão de 

condenação do indivíduo que praticou um crime contra a vida. Entretanto, casos de 

crimes cometidos em ambientes abertos, como terrenos baldios, campos, encosta 

de rodovias, praias entre outros, onde os vestígios do crime são encontrados em 

contato com solo, por vezes, continuam sem resposta quanto a sua autoria, por se 

depararem com uma ineficiência da técnica de estudo do DNA para identificação 

humana, frente a amostras biológicas provenientes de tais ambientes (SUTLOVIE 

et al, 2007; RAMOS &  FIGUEIREDO, 2012).  

Esta não identificação humana de determinadas amostras biológicas se 

deve primeiramente à natureza do material recebido para análise pelos institutos de 

criminalísticas das polícias Civil e Federal e, posteriormente, pelo grau de 

degradação, ou seja, pelo tempo e intensidade de exposição a fatores ambientais.  

Amostras de natureza mista, como por exemplo, amostras de sangue coletadas na 

presença de solo são geralmente de árdua execução e em sua maioria não se 

obtêm o resultado esperado de identificação humana (HE et al, 2005; YANG et al, 

2007). 

Acredita-se que outra dificuldade de análise de amostras biológicas em 

presença de solo se deve ao fato destas amostras apresentarem grande 

quantidade de matéria orgânica, bem como características químicas que dificultam 
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a padronização de uma técnica de ampla sensibilidade com capacidade de ser 

eficiente, mesmo frente às variações constitucionais existentes nos diferentes tipos 

de solo presentes em nosso país tropical (SUTLOVIE et al, 2007; SAGOVA-

MARECKOVA et al, 2008). 

Portanto, há uma lacuna a ser preenchida no tocante ao processo de 

extração de DNA, primeiro passo para o estudo da molécula de DNA, em amostras 

de sangue humano envolto por solo e, nesse contexto, esse trabalho visou 

desenvolver uma nova proposta de extração que seja eficiente e contorne as 

dificuldades atualmente encontradas, possibilitando a identificação do indivíduo 

alvo de investigação criminal.  
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2 . REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Dificuldades na extração de DNA de sangue humano contaminado 

com solo 

Para se obter sucesso no estudo molecular de amostras biológicas, o 

primeiro passo é a extração de DNA. O DNA humano encontra-se situado no 

núcleo de quase todas as células em formato de dupla hélice e condensado 

(ALBERTS et al, 2002). Para analisar o DNA é necessário obter, primeiramente, 

grande quantidade de DNA durante o processo de isolamento, ou seja, o 

procedimento de extração de DNA precisa ter um bom rendimento e com isso 

disponibilizar para os profissionais de laboratório forense quantidade de DNA 

suficiente para o trabalho (SUTLOVIE et al, 2007). 

Contudo, o processo de isolamento do DNA a partir de amostras 

provenientes de cenários criminais, nem sempre é fácil. Fatores ambientais como a 

luz, elevadas temperaturas, reativos químicos, substancias corrosivas, ataque 

enzimático, contaminação e degradação por microorganismos, com conseqüente 

quebra e outras alterações da cadeia de polinucleotídeos, modificam a composição 

e estrutura normal do DNA (BONACCORSO, 2004). 

Há algumas décadas, inúmeros pesquisadores vêm trabalhando na busca 

por informações quanto à ação destrutiva do meio ambiente sobre o DNA 

(PFEIFFER et al, 1999)  e segundo Sagova-Mareckova et al (2008) o ambiente 

pode interferir na quantidade e qualidade de DNA recuperado ao final do processo 

de extração, comprometendo, assim a utilidade do DNA para fins forenses. 

De acordo com Duarte et al (2010), a taxa de degradação do DNA varia 

conforme a intensidade de luz, umidade e temperatura. Estes fatores favorecem a 

contaminação por bactérias e fungos. O crescimento dos microorganismos resulta 

na degradação física, química e biológica do DNA genômico. Para Sjoholm et al 

(2007)  há uma relação direta e crescente entre a degradação do DNA a sua 

exposição a umidade. 

Além da degradação ambiental em amostras de sangue envoltas por solo é 

extremamente comum a presença de células vegetais, bactérias, fungos, insetos, 
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entre outros. O grau de dificuldade do processo de extração consiste, em parte, na 

quantidade e na variedade dos constituintes do solo em questão (YANG et al, 

2007). 

Outro fator limitante na obtenção de um DNA apto para ser analisado é a 

presença de matéria orgânica associada às amostras que chegam aos laboratórios 

forenses (ZHOU et al ,1996; HE et al, 2005).  Amostras de origem humana que 

apresentam vestígios de contaminação com solo, freqüentemente encontradas em 

cenários de crime, estão entre as que apresentam o maior grau de dificuldade de 

isolamento e purificação devido à grande presença, entre outros interferentes, de 

ácidos húmicos, elemento integrante de toda matéria orgânica (SUTLOVIE et al, 

2007). 

Os ácidos húmicos têm a capacidade de se intercalar junto às fitas 

complementares do DNA e inviabilizarem a ligação de primers no processo de 

amplificação, além de inibir a ação da enzima Taq DNA polimerase no mesmo 

processo, sendo, portanto, responsáveis total ou parcialmente, pelas dificuldades 

ainda encontradas no processo de identificação humana (MILLER et al, 1999; 

WATSON et al, 2000; LAMONTAGNE et al, 2001; BURGMANN et al, 2001; DONG 

et al, 2005; LAKAY et al, 2007 e SAGOVA-MARECKOVA et al, 2008). 

Amostras contendo solo também são ricas em colóides, importantes 

interferentes do processo de amplificação. Vários autores citam que colóides com 

cargas elétricas têm sido mencionados como capazes de adsorver as moléculas de 

DNA e conseqüentemente prejudicar a purificação da amostra, principalmente 

quando o DNA é extraído da célula ainda na presença destes interferentes, ou seja, 

sem uma etapa de remoção de colóides anterior a extração (VOLOSSIOUK et al, 

1995; FROSTEGAKD et al, 1999; WANG et al, 2009). 

Além dos interferentes da PCR presentes no solo existem também os 

interferentes presentes no próprio sangue, o que dificulta ainda mais a extração e 

purificação do DNA humano. Alguns inibidores da PCR presentes no sangue já 

conhecidos são a hemoglobina, imunoglobulina G e lactoferrina, que atuam 

interferindo na ligação do Mg++ à enzima Taq polimerase (TOPAL et al, 1983; AL-

SOUD et al, 2000; AL-SOUD et al, 2001; GUSHIKEM et al, 2004; KELSO et al, 

2010).  
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As diferenças existentes na composição química de amostras de solo 

associadas à amostra de sangue humano a ser analisada, nos mostram que as 

variações de concentrações dos vários tipos de interferentes dificultam a obtenção 

de um DNA apto para estudo após processo de extração para este fim (LAKAY et 

al, 2007). 

Segundo Miller (1999) a quantidade, qualidade, exatidão e confiabilidade 

dos resultados obtidos na análise de DNA, dependem de procedimentos próprios, 

que devem ser rigorosamente adotados de acordo com a amostra em questão. 

Esta afirmação permanece verídica até hoje e peritos criminais de todo o mundo se 

empenham em minimizar os danos adversos que sofrem as amostras, bem como 

tentam adaptar processos de extração de DNA de acordo com o perfil de amostra 

biológica recebida para análise (BURGMANN et al, 2001; TOWE et al, 2011). 

 Porém mediante a necessidade de técnicas práticas, rápidas e seguras de 

extração de DNA e a grande variedade de componentes, bem como a não 

homogeneidade apresentadas pelas amostras de solo, se torna inviável a 

execução de uma técnica desenvolvida especificamente para cada tipo de amostra 

recebida pelos laboratórios forenses brasileiros. A padronização de um protocolo 

de extração de DNA específico para uma amostra, por vezes leva um longo tempo 

e se faz necessário uma quantidade de amostra superior a que se encontra, na 

grande maioria das vezes, em cenas de crime. Estas são as principais causas da 

não realização de identificação humana nos casos de amostras de sangue 

contaminadas com solo. 

Assim, embora várias metodologias de extração e purificação de DNA 

estejam sendo desenvolvidas, a extração e amplificação de DNA de amostras de 

sangue humano contaminadas com solo ainda é um desafio a ser vencido pelos 

profissionais forenses (VOLOSSIOUK et al, 1995; BURGMANN et al, 2001; 

KERMEKCHIEV et al, 2009;TOWE et al, 2011). 

 

 

 

 



20 
 

2.2 – Métodos padronizados de extração de DNA genômico 

Um grande número de trabalhos tem sido publicado, apresentando 

métodos para a extração de DNA em amostras de solo e sedimentos, 

especialmente com finalidade de estudo microbiano ou metagenômico. Porém, 

poucos são os métodos de extração desenvolvidos exclusivamente para o 

diagnóstico forense (PICARD et al, 1992, ZHOU et al, 1996; HOFF-OLSEN et al, 

1999; TOWE et al, 2011; PETRIC et al, 2011).  

Os métodos de extração de DNA são baseados primeiramente em uma lise 

(quebra) da membrana celular. Esta lise pode ser física (por alternância de 

temperaturas), mecânica (quebrando com auxílio de esferas de vidro ou por 

agitação intensa) ou química (usando fenol, detergentes como SDS ou enzimas 

como as lisosimas ou proteinase K) ou também, pela combinação destes 

tratamentos (GOTHWAL et al, 2007; MCLLROY et al, 2009; LEAR et al, 2010). A 

variação na eficiência da lise celular, rendimento e purificação do DNA, afeta 

diretamente o sucesso da técnica analítica de PCR (PICARD et al, 1992, STRAUB 

et al, 1994; PETRIC et al, 2011). 

Após a lise algumas substâncias com poder precipitante podem ser 

adicionadas para aumentar o rendimento como: acetato de potássio, etanol, 

isopropanol, entre outros (KRSEK et al, 1999; PETRIC et al, 2011). 

Alguns pesquisadores têm observado que o método físico, de lise celular 

para extração do DNA, com microesferas de vidro é um das alternativas que tem 

apresentado bons resultados no que diz respeito ao rendimento de DNA, desde 

que observado alguns parâmetros como o tempo e a velocidade do processamento 

(MILLER et al, 1999; BURGMANN et al, 2001, e SAGOVA-MARECKOVA et al, 

2008). 

Na tentativa de separar o DNA dos interferentes presentes no solo, 

diversos protocolos vêm sendo testados com variados níveis de sucesso.  Dentre 

esses protocolos, Miller et al (1999) consideraram que o uso de 

fenol/clorofórmio/álcool isoamílico aumenta muito o rendimento do DNA obtido de 

solo e que a coluna de Sephadex mostra-se o melhor método de purificação, uma 

vez que otimiza a quantidade e o tamanho da molécula de DNA obtida.  
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Entretanto, devido à toxicidade do fenol/clorofórmio e a necessidade de 

ajustes na concentração dos reagentes de cada protocolo de extração, de acordo 

com a amostra em questão, estes protocolos de extração de DNA, conhecidos 

como protocolos caseiros, estão caindo em desuso em laboratórios de rotina e 

perícias (HE et al, 2005; YANG et al, 2007; PETRIC et al, 2011). 

Sagova-Mareckova et al (2008) consideram como um bom protocolo para 

aumentar a pureza do DNA e separar o ácido húmico do DNA extraído do solo, 

técnicas que utilizem o CaCl2  em pH 8,0 e  também um pré-tratamento do solo 

com CaCO3.  

Enquanto a maioria dos protocolos de purificação diminui significantemente 

a quantidade de DNA obtida (ZHOU et al, 1996), o protocolo de remoção dos 

ácidos húmicos desenvolvido por Dong et al (2005) apresentou um alto rendimento 

do DNA. Esse protocolo baseia-se na retirada, antes da lise celular, do ácido 

húmico do solo através da sua floculação por excesso de alumínio e 

posteriormente, na retirada do alumínio através do ajuste do pH. Segundo esses 

autores, essa técnica mostrou-se efetiva para uma grande variedade de solos. 

Alguns autores testaram também o uso do Chelex para extração de DNA e 

obtiveram bons resultados. O Chelex é uma resina quelante (chelating resin) com 

grande afinidade por íons metálicos polivalentes, por isso previne a degradação do 

DNA na presença de íons metálicos a altas temperaturas e em condições de baixa 

força iônica (YOUNG et al, 1993; WIRSTROM et al, 1996; MILLER, 2001; 

KAUFFMANN et al, 2004). Outros melhoraram a qualidade da amostra utilizando 

técnicas de purificação com colunas de Sephadex G-200 e  PVPP (TSAI & OLSON, 

1992; MOREIRA, 1998). Porém, percebe-se que diante da dificuldade de remoção 

dos inibidores presentes no solo pelos protocolos de extração e purificação de DNA 

conhecidos, várias amostras que chegam aos laboratórios de perícia ainda 

permanecem sem identificação. 

Atualmente já se têm a disposição no mercado, diversos kits de extração 

de DNA que tornam o processo de extração mais rápido e seguro. Estes kits 

funcionam bem especialmente para amostras de natureza conhecida e 

relativamente constante, como amostras de saliva, sangue, urina, sêmen entre 

outros; porém, amostras com tamanha complexidade em número e variações de 
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interferentes, como é o caso das amostras de sangue envoltas por solo, ainda não  

tem um kit comercial desenvolvido especificamente para este.   

Kits desenvolvidos para extração de sangue humano pode apresentar uma 

solução rápida, prática e segura para os casos em questão, porém a depender da 

constituição da amostra o kit pode se tornar ineficiente.  

Cada amostra de solo tem características diferentes umas das outras, 

mesmo as coletadas no mesmo local do ato delituoso e relativamente ao mesmo 

tempo. Porções de uma mesma amostra podem conter quantidades de matéria 

orgânica diferentes somente pela presença ou ausência de um mínimo pedaço de 

folha vegetal por exemplo ou uma parte da asa de algum inseto.    

Essa realidade sugere e estimula os pesquisadores a introduzirem novos 

compostos e testarem novos tempos e procedimentos com vistas na agregação de 

qualidade nos processos de extração e de um maior grau de pureza nas amostras 

obtidas. 

Nesse trabalho, optou-se por testar a introdução de um agente novo,o gás 

ozônio, nunca antes testado em procedimentos de isolamento do DNA, com a 

expectativa de oferecer algo que funcionasse como agente neutralizador de 

interferentes e possibilitasse a identificação humana em amostras de sangue 

envoltas por solo. 

 

2.3- Características e uso do ozônio 

O ozônio é um elemento químico, composto de três átomos de oxigênio. À 

temperatura ambiente é um gás altamente instável e atua como oxidante e 

saneante. O ozônio é também ambientalmente seguro, pois, o produto da reação 

do ozônio é o oxigênio e, portanto, o excesso de ozônio se decompõe em oxigênio, 

não deixando resíduos (TRIPATHI et al, 2011). 

A principal utilização do ozônio na atualidade é no tratamento de água e 

efluentes, pela habilidade de destruir bactérias, vírus e protozoários (NEBEL, 1988; 

RAKOVSKY AND ZAIKOV, 1998). O ozônio age rompendo a membrana e a parede 

celular dos organismos e se diferencia do cloro que age atravessando a parede e a 
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membrana por difusão causando a morte do microorganismo por inativação 

(NEBEL, 1988; RAKOVSKY AND ZAIKOV, 1998). 

Sua ação é mais rápida e eficiente que o cloro no que diz respeito ao 

saneamento da água, agregando vantagens ao processo de purificação (NEBEL, 

1988; RAKOVSKY & ZAIKOV, 1998) gerando uma água incolor, inodora e 

cristalina. Ele age rapidamente por apresentar alto poder de oxidação frente a 

metais pesados, proporcionando a precipitação destes e por causar floculação da 

matéria orgânica (LAMSAL et al, 2011) 

Outra aplicação relevante do ozônio é na odontologia na esterilização da 

água de uso direto em canais dentários, no tratamento de placas bacterianas e 

doenças infecciosas como gengivo-estomatite herpética, entre outras (BOCCI, 

2002; GURGAN et al, 2010; ZOUTMAN et al, 2011). 

Em 2006, Cataldo publicou um trabalho que tratava do poder de 

degradação do ozônio frente a macromoléculas biológicas (proteínas, 

hemoglobima, RNA e DNA). Nesse estudo, Cataldo conseguiu demonstrar a 

quebra de aminoácidos como cisteína, metionina, triptofano, bem como a oxidação 

da hemoglobina e a degradação do RNA e do DNA. Acreditamos que esta é uma 

característica bastante importante e que, dependendo da concentração, do tempo 

de exposição à amostra e da fase de inserção no processo de extração do DNA, o 

ozônio pode ser uma alternativa para neutralizar alguns interferentes presentes nas 

amostras de sangue contaminadas com solo. 

Estes achados, bem como os dados de comparação de oxidação 

apresentados por Lamsal et al (2011) e a informação sobre a capacidade do ozônio 

de promover a floculação da matéria orgânica, foram considerados basilares na 

escolha do ozônio como elemento integrante para desenvolvimento de um novo 

protocolo para extração do DNA humano em amostras de sangue contaminadas 

com solo. Importante registrar que, apesar do conhecimento do seu poder oxidante, 

este gás nunca antes foi utilizado para extração de DNA, especialmente para fins 

forenses.  
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2.4 Análise do DNA 

Após o processo de extração o DNA precisa ser analisado para que se 

obtenha a identificação do indivíduo alvo de investigação criminal. O avanço de 

técnicas moleculares, especialmente a amplificação do DNA por PCR (Polymerase 

Chain Reaction), proporcionou a análise que hoje se faz de maneira segura e 

eficiente.   

A técnica de PCR permite a obtenção de milhões de cópias de um 

determinado locus presente em um pequeno fragmento de DNA. A amplificação do 

DNA por PCR garante grande sensibilidade em processos de identificação humana 

por DNA, fazendo com que os materiais biológicos, encontrados em pequenas 

quantidades em cenas de crimes, possam ser amplificados com sucesso. Desta 

forma, temos marcadores genéticos polimórficos analisáveis em pequenos 

fragmentos fundamentando a base da identificação humana por DNA (BUTLER, 

2005; GOODWIN et al, 2007; JOBLING E GILL, 2004; MARANO et al, 2010). 

Dentre os principais marcadores genéticos polimórficos amplificáveis por 

PCR, os SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) e os STRs (Short Tandem 

Repeats) são aqueles que apresentam maior aplicabilidade forense. 

Os SNPs, polimorfismo de nucleotídeo único, estão presentes em todo o 

genoma nuclear, e no DNA mitocondrial, tendo sido identificados mais de 10 

milhões até o presente. Apesar de estes marcadores poderem apresentar até 4 

alelos, eles são em sua maioria bialélicos, tornando-se menos informativos para a 

identificação humana do que os marcadores STRs (BROOKES, 1999). 

Os STRs, também conhecidos como microssatélites, são polimorfismos 

genéticos gerados por um arranjo em sequência repetidas de um pequeno 

segmento de DNA (2 a 6 pares de bases). 

Após uma série de estudos relacionados à variabilidade dos STRs, o FBI 

(Federal Bureau of Investigation), agência governamental norte-americana, 

selecionou um conjunto de 13 STRs que passaram a compor um sistema CODIS 

(Combined DNA Index System) em 1997. Em conjunto, esses 13 marcadores 

apresentam probabilidade de match (probabilidade de que dois indivíduos 

selecionados aleatoriamente possuam genótipos idênticos) de 1,7x10-15, sendo que 
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o perfil composto pelos genótipos mais freqüentes de cada um dos 13 marcadores 

apresenta uma probabilidade de ocorrência estimada em cerca de 1 em 160 

bilhões de pessoas (BUTLER, 2005). Em termos práticos, esses valores 

asseguram que cada indivíduo da população mundial (exceto no caso de gêmeos 

univitelinos) apresente um perfil exclusivo de marcadores genéticos polimórficos.  

Após a identificação dos marcadores presentes na amostra, se faz 

necessária uma análise comparativa entre a amostra encontrada na cena do crime 

e a amostra de DNA selecionada do(s) suspeito(s) envolvido na investigação 

criminal. A igualdade do perfil composto pelos genótipos mais freqüentes de cada 

um dos marcadores, nas duas amostras analisadas, é o que caracteriza a 

identificação humana. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

      Validar um protocolo seguro e eficiente de extração de DNA a partir de 

amostras de sangue humano contendo solo. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Desenvolver um protocolo de extração de DNA com potencial capacidade 

de anular as dificuldades apresentadas pelas características das células 

sanguíneas e pela presença dos componentes inibidores do solo. 

 

 Avaliar a inserção do ozônio, nunca antes testado em protocolos de 

extração de DNA e avaliar a viabilidade de seu uso em amostras de sangue 

contaminadas com solo.  

 

 Avaliar a viabilidade de amostras de DNA humano quando em contato com 

o solo de acordo com o tempo de exposição em cada protocolo testado.  

 

 Comparar quantitativamente e qualitativamente os resultados obtidos pelos 

protocolos propostos e os protocolos clássicos.  
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4.  METODOLOGIA  

 

4.1. Local 

Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Microbiologia Aplicada 

(LMA) da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão/SE, nos laboratórios 

parceiros do Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP, localizado nas dependências 

da Universidade Tiradentes, no laboratório Diagnósticos da América – DASA, de 

apoio técnico, localizado na cidade de São Paulo e no laboratório do Instituto de 

Tecnologia de Sergipe – ITPS. 

As dosagens das amostras de DNA extraídas foram realizadas no ITP, as 

amplificações do DNA e posterior análise dos marcadores genéticos de 

identificação humana foram realizadas no DASA e a análise química dos solos 

foram realizadas no ITPS. 

  

4.2. Amostragem de solo  

Três tipos de amostras ambientais importantes no âmbito criminal foram 

selecionados para este trabalho. São eles, solo de terreno baldio, solo de areia de 

praia e solo de mangue com localização (10°58’36.67’’S 37°02’45.88’’O; 

10°56’05.33”S 37°01’06.72’’O; 11°06’01.83’’S 37°09’00.31’’O), respectivamente. 

Pretendia-se com esta escolha, obter uma amostra representativa da realidade de 

casos criminais, tendo em vista que grande parte das amostras de sangue 

recebidas pelos laboratórios forenses brasileiros e que não se consegue a 

identificação humana são amostras contaminadas com solos desta natureza.  

Optou-se por estes três tipos de amostras, também por serem amostras 

sabidamente distintas umas das outras com características químicas e 

concentração de constituintes variados que se caracterizam como interferentes 

dentro de um processo de extração de DNA.  

As amostras de solo foram coletadas no Estado de Sergipe nas 

proximidades da capital Aracaju. 
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Aracaju encontra-se localizada na região litorânea do nordeste Brasileiro e 

apresenta clima quente e úmido com temperatura média anual de 26°C. 

A coleta foi realizada em recipiente estéril, na quantidade de 

aproximadamente 100 gramas, partindo da superfície até uma profundidade de 

5cm. Todas as amostras de solo foram armazenadas sobre congelamento até o 

momento de uso. 

A amostra de areia foi coletada na praia da costa, no município de barra 

dos coqueiros em Aracaju-SE. A coleta foi realizada em região de baixa incidência 

populacional, longe dos bares e restaurantes presentes no local. A região de coleta 

já foi sítio de ato delituoso contra a vida, fato que motivou a escolha deste local 

como alvo de coleta da amostra.  

A amostra de mangue foi coletada no povoado Mosqueiro localizado no 

município de Aracaju, o qual praticamente faz parte da malha urbana da cidade. 

A amostra de terreno baldio foi coletada no bairro de Atalaia, localizada na 

rua gervázio de Araujo s/n na cidade de Aracaju. O alto índice de homicídios em 

terrenos baldios, em especial no bairro de Atalaia, foi decisivo na escolha desta 

região como representante do solo de terreno baldio.  

A amostra de solo de areia da praia geralmente apresenta-se pobre em 

matéria orgânica e com baixa umidade em relação às demais amostras aqui 

selecionadas. Já a amostra de solo de mangue apresenta uma umidade 

visivelmente superior aos demais e rico em matéria orgânica, principal interferente 

nos processos de extração de DNA.  

A amostra de solo coletada em terreno baldio parece ter características 

intermediárias, no que se refere à concentração de matéria orgânica e umidade, 

frente aos dois outros tipos de solo.  

Assim, acredita-se ter em mãos três amostras que compõem um espectro 

de possibilidades de interferentes que podem auxiliar na padronização de um 

processo de extração de DNA humano contaminado com solo na tentativa de se 

conseguir um método mais seguro e sensível de identificação humana. 
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É sabido que não é possível se conseguir a simulação exata da amostra 

recebida pelos laboratórios de perícias forenses brasileiras, já que toda amostra de 

solo, mesmo as coletadas simultaneamente e sob as mesmas condições, são 

diferentes umas das outras no que se refere à concentração de constituintes e 

interferentes para o processo de extração de DNA. O caráter não homogêneo de 

amostras de um mesmo solo é o que motiva a investigação na busca da solução do 

problema.  

As três amostras de solo foram encaminhadas para o Instituto de 

Tecnologia de Sergipe – ITPS para serem analisadas quanto às seguintes 

características químicas: concentrações de matéria orgânica, Alumínio, Carbono 

orgânico, Cálcio e Magnésio. Estas análises objetivaram auxiliar na compreensão 

dos resultados obtidos com o processo de extração de DNA, bem como orientar 

quanto aos possíveis aprimoramentos nas etapas da técnica em questão. 

 

4.3. Critérios de inclusão e exclusão. 

Foram incluídas para a pesquisa amostras de sangue de um único doador, 

do sexo feminino, e com idade de 29 anos para facilitar a comparação dos 

marcadores genéticos de identificação humana na etapa final deste trabalho.  

Um hemograma deste doador voluntário foi realizado no período de 

execução dos testes de extração, para atestar a saúde do mesmo e garantir a 

ausência de processo infeccioso, o que poderia falsear os resultados devido a um 

aumento na concentração de DNA total na amostra.  

 Foram excluídos da pesquisa o uso de qualquer anticoagulante para 

preservar a amostra de sangue.  Objetivou-se simular ao máximo a cena de um 

crime, em que o sangue tenha entrado em contato diretamente com o solo. 

 

4.4.  Contaminação de sangue humano com o solo 

As amostras de sangue foram obtidas através de punção venosa, utilizando 

técnicas assépticas e materiais descartáveis para coleta e o sangue foi colocado 

sobre a amostra de solo imediatamente após o procedimento de coleta. 
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Foi padronizado um volume conhecido de sangue humano (30μl), de um 

doador voluntário, e contaminado com amostras quantificadas de solo (0,3g). 

Nestas proporções, cerca de 70% do solo ficava embebido pelo sangue, 

mimetizando as condições reais presentes nos laboratórios de perícias forenses 

das polícias Civil e Federal. 

Foram desenvolvidos e utilizados dois protocolos novos de extração de 

DNA, na tentativa de se obter uma amostra de DNA isolada e livre de interferentes 

que pudesse ser amplificada e, conseqüentemente resultar na identificação 

humana após análise de marcadores moleculares.  

Também foram utilizados mais dois protocolos de extração de DNA já 

conhecidos e que aqui representam o que há disponível no mercado para extração 

de DNA humano contaminado com solo para uso pelos profissionais da área 

forense, para comparação.  

A extração de DNA então, foi realizada utilizando os 4 protocolos aqui 

denominados, 1,2,3 e 4. O protocolo 1 foi referenciado por Miller (1999) e está 

vigente até hoje por utilizar o fenol/clorofórmio como principal agente no processo 

de isolamento e por servir de modelo para as adaptações de técnicas de extração 

de DNA de solo utilizado por inúmeros pesquisadores (PFEIFFER et al, 1999; 

BURGMANN et al, 2001; LAKAY et al, 2007; SUTLOVIE et al, 2007; TOWE et al, 

2011). 

O protocolo 2 é o que se utiliza atualmente na maioria dos laboratórios que 

realizam exames de identificação humana de rotina. É um Kit comercial, prático e 

de rápida execução, recomendado também pela comunidade científica como 

referência de comparação de controle de qualidade para extrações (SJOHOLM et 

al, 2007; DUARTE et al, 2010). 

O protocolo 3, é composto por  reagentes já conhecidos e citados por 

diversos pesquisadores, porém as concentrações destes reagentes foram 

adaptadas, as etapas modificadas, bem como o modo de execução da extração de 

DNA na expectativa de padronizar uma extração de DNA mais voltada às amostras 

forenses de sangue contaminadas com solo. 
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O protocolo 4 é uma modificação do protocolo 3 com a inserção  de um 

elemento inovador e nunca antes utilizado em processos de extração de DNA, 

especialmente para fins forenses. Trata-se do ozônio, que agora como elemento 

integrante de um processo de extração foi objeto de Patente do nosso Processo 

(ver anexo). 

Para realização deste trabalho foram utilizadas 720 amostras de sangue 

contaminadas com solo, sendo 240 para cada tipo de solo (terreno baldio, areia de 

praia e mangue) identificados como solo1, 2 e 3, respectivamente. Dois grandes 

grupos de 120 amostras foram formados. O primeiro foi encaminhado para 

extração logo após a contaminação com solo (tempo 0) (T0). O segundo foi 

armazenado a temperatura ambiente por 72hs (T72). Objetivou-se, com isto, testar 

a viabilidade de amostras de DNA quando em contato com o solo por este 

determinado tempo, tendo em vista que, não é raro encontrar casos criminais, nos 

quais os peritos só conseguem chegar à cena do crime após 48 horas da 

ocorrência.  

O tempo médio de chegada dos peritos nas cenas de crime e de 

recebimento dos laboratórios forenses destas amostras é de cerca de 36 horas. 

Optou-se por estender este prazo para 72 horas com o objetivo de suprir tempos 

maiores entre o fato criminoso ocorrido e a análise da amostra, podendo assim 

também avaliar as possíveis intercorrências ocorridas no processo e extração de 

DNA para estas amostras. É importante salientar que uma vez o protocolo de 

extração estando apto para isolar o DNA em um tempo de 72 horas, qualquer outro 

tempo inferior a esta estará automaticamente contemplado.     

 

4.5 - Extração do DNA 

Foram testados quatro diferentes protocolos de extração. Cada grupo de 

120 amostras de DNA humano contaminados com solo, foi submetido aos 4 

diferentes protocolos de extração. Em cada protocolo foram realizados 30 

repetições para cada tipo de solo e nos tempos (T0 e T72), totalizando 720 

extrações.  

 



32 
 

O Protocolo 1 foi executado segundo referências de Miller Miller et al 

(1999) e suas composição e metodologia de execução são as seguintes: adicionou-

se 300μl de Tampão Fosfato 100mM pH8,0 e 300μl de uma solução (SDS 10%, 

NaCl 100mM, Tris Base 500mM); Após agitação (1 minuto em vórtex) e 

centrifugação (25,000 x g por 10 minutos) foi acrescido ao sobrenadante 300 μl de 

solução Fenol-Clorofórmio- álcool isoamílico na proporção 25:24:1. Ao 

sobrenadante foi novamente acrescido 0,7% de Isopropanol e 0,3% de Acetato de 

Sódio 3 Molar. E o pellet (precipitado de DNA) foi recuperado em 100 μl de água 

ultrapura. 

No protocolo 2 o kit de extração de DNA selecionado foi o “QIAamp DNA 

Investigator Kit”, (lote/56504-2010, Val/07.12),  fornecido pela empresa QIAGEN®. 

Este kit é utilizado para DNA genômico e mitocondrial, DNA de amostras forenses 

e para identificação humana. O Kit QIAamp DNA Investigation é composto por 

soluções químicas, tampões, tubos e proteinase K para a execução do 

procedimento de extração. As amostras foram processadas seguindo 

recomendações do fabricante.  

Para o protocolo 3  foi desenvolvido um protocolo de extração com as 

seguintes características: Adiciona-se 400µl da solução (Tris 2M pH 7,6; MgCl2 1M; 

NaCl 3M) e 25 µl da solução( Al2SO4 10mM); Após agitação em vortex e 

centrifugação a 0,500 x g por 5 minutos, foi recuperado o concentrado leucocitário 

(em torno de 50 µl) e adicionado a ele 300 µl da solução (Tris 2M pH 7,6; MgCl2 

1M; NaCl 3M). Após centrifugação a 0,500 x g por 5 minutos, o precipitado foi 

recuperado e acrescido de 200 µl da solução (SDS 5% adicionado BSA 0,1mg/ml). 

Foi agitado em vórtex por 2 minutos, centrifugado a 25,000 x g por 10 minutos e 

adicionado ao sobrenadante 300 µl da solução (Isopropanol e 120 µl da solução 

(Acetato 3M). Após última centrifugação a 25,000 x g por 10 minutos,o precipitado 

foi ressuspendido em100 µl da solução H2O ultrapura.  

O protocolo 4 é uma modificação do protocolo 3, somente com a adição de 

um elemento, o ozônio, cujo processo de utilização foi submetida a Patente com 

protocolo n°  036110000128 datada do dia 21 de outubro de 2011, como pode ser 

observado na figura 1 do anexo.  
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Após a extração todas as amostras foram dosadas em espectrofotômetro e 

analisadas frente a concentração de DNA extraído e o grau de pureza das 

amostras. Estas dosagens foram realizadas no laboratório de biologia molecular do 

Instituto de Tecnologia e Pesquisa.  

Este é apenas um parâmetro de análise para posterior amplificação do 

DNA em PCR, visto que é imprescindível se obter um mínimo de 1ng de DNA livre 

de impurezas, para cada amplificação eficiente. Além do mais para a área criminal 

é necessário também uma quantidade de DNA suplementar para que a amostra 

seja armazenada como prova pericial. Quanto a pureza da amostra, considera-se 

ideal uma razão de leitura das faixas 260/289nm de1.8. Porém sabe-se que este é 

um grande desafio em se tratando de amostras de sangue contaminados com solo.  

As amostras foram selecionadas de acordo com a maior concentração de 

DNA extraído e um exemplar de cada grupo foi submetido a purificação, 

amplificação e identificação de marcadores. 

A purificação e amplificação das amostras foram realizadas no Laboratório 

Diagnósticos da América–DASA, laboratório de apoio, para onde é encaminhada, 

atualmente, a grande maioria das amostras diagnósticas de biologia molecular do 

estado de Sergipe. A purificação do DNA foi realizada pelo kit “QIAquick PCR 

Purification Kit – 250”, (lote/51183-2010; Val/09.12), segundo recomendações do 

fabricante e a amplificação e identificação foram realizadas pelo Kit de identificação 

“AmpFLSTR® Identifiler® PCR Amplification KIT”, (lote/P/N4363115; Val/06.11), 

fornecido pela empresa Applied Biosystems do Brasil. As amostras foram 

amplificadas em sistema PCR multiplex de 15 marcadores do tipo microssatélites, 

são eles: D8S1179; D2IS11; D7S820; CSF1PO; D3S1358; TH01; D13S317; 

D16S539; D2S1338; D19S433; vWA; TPOX; D18S51; D5S818; FGA e analisadas 

em programa automatizado de leitura eletroforética, denominado GeneScan™ 500 

Liz®. 

4.6 Análise estatística  

A análise estatística foi realizada pela análise de variância – ANOVA 

seguida de pós teste Tukey e complementado com o teste T pareado bicaudal para 

todas as 720 amostras de DNA humano contaminado com solo que foram 

submetidas a procedimentos de extração de DNA 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos pelas análises químicas dos solos, bem como a 

contagem leucocitária da amostra de sangue estão expostos nas figuras 27 e 28, 

respectivamente. Os resultados de extração, e amplificação de DNA serão 

apresentados individualmente para cada protocolo analisado. 

O protocolo 1 de extração de DNA tem seus resultados disponibilizados 

nas tabelas 1 e 5 nas quais estão dispostos os dados referentes a quantificação e 

ao grau de pureza das amostras.  

Utilizando-se o protocolo 1 obteve-se concentrações médias de DNA 

extraído no tempo 0 de 342,83 ng/µl, 44,13 ng/µl e 61,46 ng/µl, e grau de pureza 

1,18, 1,41 e 1,28  respectivamente das amostras de sangue contaminadas com os 

solos 1, 2 e 3. Nessas condições a maior concentração de DNA foi obtida do solo 1 

na amostra de número 19 (620,4 ng/µl) e a maior pureza foi obtida na amostra 16 

com o solo 2 (1,59). Os coeficientes de variabilidade para as concentrações médias 

e para o grau de pureza se apresentaram superiores a 5 % frente a todos os tipos 

de solo o que demonstra que todas as amostras dosadas são estatisticamente 

diferentes umas das outras, dados apresentados nas tabelas 9 e 10.  

Após 72 horas da coleta (T72) as quantificações de DNA apresentaram uma 

concentração de DNA extraído de 46,2 ng/µl, 59,55 ng/µl, 141,66 ng/µl e índices de 

pureza de 1,14, 1,27 e 1,28, respectivamente, para os solos 1, 2 e 3. É digno de 

nota que em média as concentrações de DNA extraído em T72 foram superiores às 

de T0 e com coeficientes de variabilidades também superiores a 5%, mostrando 

novamente as diferenças entre as amostras (tabelas 11 e 12).  

As amostras representativas que apresentaram maior concentração de 

DNA para cada tipo de solo e nos dois tempos (T0 e T72) foram submetidas à 

amplificação e seus resultados estão expressos nas figuras 3, 4, 5, 15, 16 e 17.   

As amplificações mostram que o procedimento de extração proposto no 

protocolo 1, frente às amostras de DNA extraídas dos diferentes solos e nos 

diferentes tempos, nem sempre foi eficiente. O material extraído do solo 1, apesar 

de  uantitativamente  aceitável, não foi amplificado em nenhum dos tempos 

testados. Essa dificuldade de amplificação deve estar relacionada ao baixo grau de  
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pureza do DNA extraído. Constata-se que diante do solo 1, o protocolo 1 promoveu 

uma boa recuperação do DNA, mas com baixa qualidade, o que inviabiliza o 

prosseguimento das análises. Acredita-se ainda que essa aparente incoerência se 

deva não apenas ao baixo grau de pureza, mas, também à possível proliferação 

microbiana no solo 1 e, sendo assim, grande parte do DNA extraído não seria de 

origem humana. 

Frente ao solo 2 o protocolo 1 apresentou um rendimento mais baixo, 

porém com maior eficiência. Neste caso o baixo rendimento deve estar relacionado 

à natureza da amostra, uma vez que a areia da praia é um solo pobre em 

compostos orgânicos, como mostrado na figura 27, e a extração não é seletiva: 

pode-se inferir daí que embora em menor volume a maior parte do material ali 

extraído deve ser de origem humana e não ambiental. A figura 4 mostra claramente 

os resultados obtidos quanto aos ensaios de amplificação genômica e confirma a 

origem humana do DNA extraído e amplificado.  

Ainda frente ao solo 2 observa-se um dado curioso. O protocolo 1 que 

apresentou boa amplificação em T0 não foi capaz de apresentar os mesmos 

resultados em T72. A figura 16 mostra a não amplificação da amostra obtida após 

extração de DNA do solo 2 utilizando-se o protocolo 1 em T72.  Este dado permite 

inferir que este protocolo não é capaz de livrar das impurezas provenientes do 

crescimento microbiano que ocorre após 72 horas de contato do sangue com o 

solo, fato que inviabiliza a amplificação. 

O protocolo 1 mostrou-se eficiente na amplificação frente ao solo 3 em T0 

apesar de não haver destaque para o volume de DNA extraído (61,46 ng/µl) ou 

para o grau de pureza (1,28). O mesmo não pode ser dito quando se apresenta os 

resultados da amplificação deste protocolo frente ao mesmo solo em T72. Acredita-

se que o resultado da não amplificação desta amostra em T72 se deve ao mesmo 

motivo que o solo 2 em T72, impurezas que prejudicam e que não foram 

devidamente removidas com o uso do protocolo de extração 1. 

Referente ao protocolo 2 de extração de DNA as tabelas 2 e 6 apresentam 

os resultados da quantificação de DNA e o grau de pureza das amostras extraídas 

dos 3 tipos de solo nos dois tempos estabelecidos (T0 e T72). 
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Na tabela 2 nota-se que este protocolo disponibiliza em T0 concentrações 

médias de 26,49 ng/µl de DNA extraído (solo 1), 5,72 ng/µl (solo 2) e 28,20 ng/µl 

(solo 3), e que os índices de pureza médios foram 1,48, 0.88 e 1,33 

respectivamente. Na tabela 6 tem-se as quantificações de DNA extraído utilizando 

o protocolo 2 em T72 com concentrações médias de 62.42 ng/µl  de DNA extraído 

para o solo 1, 9,23 ng/µl (solo 2) e 63,73 ng/µl (solo 3). E índices de pureza de 

1,26, 0,84 e 1,17 respectivamente. Observa-se que a concentração média de DNA 

em todos os tipos de solo e nos dois diferentes tempos foi bastante inferior em 

comparação ao protocolo 1 de extração, porém foi possível observar melhor grau 

de pureza em média nas amostras em T0 com solo 1 (1,48) e solo 3 (1,33). Ambos 

apesar de distantes do ideal apresentaram uma melhora em relação aos dados do 

protocolo 1 frente aos mesmos solos (1,18 e 1,28 respectivamente solos 1 e 3). 

Acredita-se que este protocolo não promove o aproveitamento de grande parte do 

material humano pesquisado não otimizando o material, muitas vezes escasso, que 

é encontrado na cena de um crime.  

O protocolo 2 frente as concentrações de quantificação apresentaram 

também coeficientes de variabilidades superiores a 5% em todos os tipos de solo e 

para os tempos T0 e T72 , porém foi percebido um coeficiente de variabilidade 

inferior a 5% nas amostras de 3 em T0 e nas amostras de solo 1 e 3 em T72. Estes 

resultados estão expostos nas tabelas 9,10,11 e 12.   

As amostras selecionadas como representativas de cada tipo de solo e nos 

tempos T0 e T72 submetidas a amplificação, após extração com protocolo 2, estão 

representadas nas figuras 6, 7, 8, 18, 19 e 20. 

Observa-se que com o protocolo 2, apesar das baixas concentrações de 

DNA recuperado as amostras de DNA humano contaminadas com os solos 1 e 3 

conseguiram ser amplificadas em T0. Acredita-se que a natureza do solo 2 impediu 

uma boa extração do DNA. Os grãos de areia podem ter funcionado como um 

triturador, degradando a amostras de DNA quando a mesma passava por períodos 

de agitação durante o processo de extração. 

Um dado que vale salientar é que nenhuma das amostras obtidas após 

extração com o protocolo 2 conseguiram amplificar em T72. Com isto, conclui-se 

que este protocolo não é capaz de disponibilizar material genômico com potencial 
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quantitativo ou qualitativo para identificação após 72 horas de contato com solos de 

terrenos baldios, areia ou mangue.  

O protocolo 3 de extração de DNA tem seus resultados disponibilizados 

nas tabelas 3 e 7 para os dados referentes a quantificação e ao grau de pureza das 

amostras.  

Utilizando-se o protocolo 3 obteve-se uma concentração média de 305,52 

ng/µl de DNA extraído (solo 1), 75,70 ng/µl (solo 2) e 78,15 ng/µl (solo 3) , com 

demonstrações de pureza de 1,32, 1,26 e 1,28 respectivamente. É possível 

perceber que nas condições propostas neste protocolo, no T0 foram registrados os 

maiores valores, tanto de concentração, quanto de pureza do DNA extraído, sendo 

366 ng/µl na amostra 29 do solo 1 e 1,51 de pureza na amostra 22.  Em T72, este 

protocolo disponibiliza uma concentração média de DNA extraído de 718,33 ng/µl 

(solo 1), 367,74 ng/µl (solo 2) e 271,02 ng/µl (solo 3) com índices de pureza de 

1,24, 1,29 e 1,33 respectivamente. Com esse protocolo em T72 a maior 

concentração de DNA foi obtida da amostra contaminada com o solo 1 (amostra de 

número 29, 905,3 ng/µl) e a maior pureza foi obtida na amostra 23 (com o solo 3, 

1,44).  

Conclui-se com estes dados que o protocolo 3 apresenta uma maior 

eficiência quanto ao rendimento do processo de extração de DNA. Além disso, 

quase todas as amostras de DNA extraído por esse processo apresentaram maior 

índice de pureza. Observa-se que para todos os tipos de solo e nos 2 tempos 

analisados, o protocolo 3 mostrou-se superior. Atribui-se estes resultados a ação 

seqüenciada de alguns elementos integrantes ao processo de extração do 

protocolo 3 como o Sulfato de alumínio e o BSA.  

As tabelas 9,10,11 e 12  mostraram que os coeficientes de variabilidade 

mantiveram-se superiores a 5% como em todas as outras amostras testadas em 

relação a concentração de DNA extraído, porém coeficientes de variabilidades 

inferiores a 5% frente a todos os tipos de solo tratados com este protocolo referente 

a pureza da amostra. Este dado permite inferir que os índices de purezas se 

mantiveram constantes dentro de seu grupo e que a utilização do protocolo 3 

possibilita a obtenção de DNA com qualidade anulando a variação do grau de 

impurezas nos três tipos de solo. 
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Os resultados da amplificação das amostras extraídas através do protocolo 

de extração 3, são apresentados nas figuras 9,10,11,21,22 e 23. 

As amostras selecionadas como representativas de cada tipo de solo e nos 

tempos T0 e T72 submetidas a amplificação, após extração com protocolo 2, estão 

representadas nas figuras 6,7,8,18,19 e 20. 

As figuras 6, 7 e 8 mostram a amplificação do DNA humano extraído com o 

protocolo 3 em T0 e frente aos  solos 1, 2 e 3 respectivamente. Vale salientar que o 

protocolo 3 comparado aos protocolos 1 e 2 se mostrou-se melhor adaptado às 

variações existentes nos 3 tipos de solo, por disponibilizar material genômico com 

potencial para identificação humana a partir de sangue contaminado com todos os 

3 tipos de solo no tempo 0, ou seja, imediatamente após o contato. 

Após 72 horas de exposição, a freqüência de amplificação diminuiu, mas, 

foi possível ainda amplificar a amostra representativa do solo 2, diferente dos 

protocolos anteriores (1 e 2) que, sob as mesmas condições não disponibilizaram 

material amplificável.  

Referente ao protocolo 4 de extração de DNA as tabelas 4 e 8 apresentam 

os resultados da quantificação de DNA e o grau de pureza das amostras extraídas 

dos 3 tipos de solo nos dois tempos estabelecidos (T0 e T72). 

A tabela 4 refere-se às quantificações de DNA extraído utilizando o 

protocolo 4 em T0. Nota-se que com este protocolo a concentração média de DNA 

extraído foi de 267,21 ng/µl de DNA (solo 1), 72,99 ng/µl (solo 2) e 76,88 ng/µl  

(solo3) com índices de pureza médios de 1,56, 1,50 e 1,39 respectivamente. Com 

este protocolo a maior concentração de DNA foi obtida do solo 1 na amostra de 

número 18 (332,7 ng/µl) e a maior pureza foi obtida na  amostra 8 com o solo 2 

(1,78). 

A tabela 8 refere-se às quantificações de DNA extraído utilizando o 

protocolo 4 em T72.  Nota-se, após 72 horas de exposição, concentrações médias 

de 559,2 ng/µl (solo1), 273,57 ng/µl (solo 2) e 366,55 ng/µl (solo 3) de DNA 

recuperado; os índices de pureza média foram, respectivamente, 1,44, 1,33 e 1,25 

o que confere eficiência ao processo e proposto por esse protocolo. Vale destacar 

que, a maior concentração de DNA extraído e o maior grau de pureza obtidos 
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foram do sangue contaminado com o solo 1, na amostra de número 12 (602,0 

ng/µl) e (1,49) respectivamente. 

Os resultados acima são numericamente semelhantes àqueles obtidos 

utilizando-se o protocolo 3, inclusive no que se refere aos coeficientes de 

variabilidade das amostras, no entanto, os índices de pureza apresentados pelo 

material genômico disponibilizado pelo protocolo 4 foram consideravelmente mais 

elevados, o que, indiscutivelmente, e no caso em questão, corresponde a uma 

maior eficiência enquanto processo e uma maior potencialidade enquanto proposta. 

Assim sendo o resultado ponderado dos procedimentos de extração de DNA 

utilizando o protocolo 4 podem ser considerados superiores aos outros 3 tipos de 

protocolos testados frente a todos os tipos de solo e nos dois tempos testados, T0 e 

T72. 

A amplificação do material genômico disponibilizado pelo protocolo 4, se 

mostrou também superior às demais, com picos elevados e característicos da 

amplificação de DNA de origem humana. Obteve-se uma boa amplificação no 

tempo 0 frente aos solos 1, 2 e 3  e ainda no T72  frente aos solos 1 e 2. 

Acredita-se que o uso do ozônio agregou qualidade aos processos de 

extração de DNA, especialmente para o período de 72 horas após o contato 

sangue-solo. A superioridade do protocolo 4 torna-se clara quando  se analisa os 

resultados de amplificação do solo 1 (terreno baldio),  e se constata que somente o 

material processado de acordo com o  protocolo 4 apresentou amplificação,  

confirmando que a identificação humana foi promovida.  

As tabelas 9,10,11,12 e 15 concentram os dados médios dos resultados de 

quantificação, grau de pureza, coeficientes de variabilidade e amplificação, 

facilitando a visualização dos resultados e a análise conclusiva. 

As tabelas 13 e 14 mostram as relações existentes em cada protocolo de 

extração, comparando-os frente a cada tipo de solo quanto a concentração de DNA 

extraído e a pureza das amostras nos tempo To e T72 . Nota-se nestas tabelas que 

quase todos os resultados estatísticos apontam para um p<0,01 o que mostra 

resultados de eficiência de protocolos diferentes uns dos outros, porém nota-se 

também que quando comparados, o protocolo 3 com o 4 em relação a 
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concentração de material extraído, os dados se apresentaram estatisticamente 

iguais frente aos 3 tipos de solo em To. 

 

Diante da dificuldade de manipulação, extração, amplificação e 

identificação de material genético humano a partir de sangue contaminado com 

solo, que motivou a realização deste trabalho e após os ensaios aqui 

apresentados, importa registrar que, dos três tipos de solos testados, o solo 3 

(mangue) é o de mais difícil manipulação e dissociação do DNA humano. Essa 

dificuldade pode estar associada às peculiaridades de suas características 

químicas, disponibilizadas na figura 27. Nota-se também que o protocolo 4 

apresentou em média os melhores resultados na tentativa de identificação humana 

só não sendo possível a identificação de amostras do solo de mangue após um 

contato com a amostra de 72 horas que também pode ser justificado pelas 

características químicas acima citadas.  

Acredita-se ser viável o uso do protocolo 4 na prática forense, podendo 

esta técnica contribuir para o aumento da sensibilidade, segurança e eficiência dos 

testes de identificação humana realizados nos institutos de perícias criminais. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do protocolo 4 proposto e testado neste trabalho, para 

a extração de DNA e posterior identificação humana, pode ser usado como uma 

ferramenta auxiliar na investigação criminal por viabilizar uma boa recuperação do 

DNA presente em amostras de sangue humano contaminado com solo. Este 

processo de extração de DNA foi submetido à Patente, com protocolo n° 

036110000128, por apresentar elemento inovador, o ozônio, nunca anteriomente 

testado para este fim. 

O protocolo 3, também desenvolvido neste trabalho, atende aos requisitos 

básicos para uma extração de DNA eficiente por apresentar potencial capacidade 

de anular as dificuldades apresentadas pelas características das células 

sanguíneas e pela presença dos componentes inibidores do solo.  

As análises comparativas realizadas com os resultados apresentados pelo 

uso dos 4 protocolos aqui testados confirmam a superioridade dos protocolos 3 e 4, 

desenvolvidos neste trabalho, frente aos protocolos 1 e 2 e demonstram também a 

dificuldade de se trabalhar com amostras que sofreram exposição a fatores 

ambientais por um tempo superior a 72 horas. 
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ANEXOS 

 Figura 1- Patente depositada no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual 
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Figura 2 - Representação controle da Identificação humana com base em 15 

marcadores genéticos. Analise  Identifiler – LADDER. 
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Figura 3 - Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 1 utilizando-se o protocolo 1 em T0. Não foi possível a Identificação 

humana com base em 15 marcadores genéticos devido a não amplificação da 

amostra. 
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Figura 4- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de DNA 

do solo 2 utilizando-se o protocolo 1 em T0. A identificação humana com base em 

15 marcadores genéticos foi evidenciada devido à boa amplificação da amostra. 
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Figura 5- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de DNA 

do solo 3 utilizando-se o protocolo 1 em T0. A identificação humana com base em 

15 marcadores genéticos foi evidenciada apesar da amplificação regular com 

apresentação de sinal fraco. 
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Figura 6- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de DNA 

do solo 1 utilizando-se o protocolo 2 em T0. A identificação humana com base em 

15 marcadores genéticos foi evidenciada devido à boa amplificação da amostra. 
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Figura 7- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de DNA 

do solo 2 utilizando-se o protocolo 2 em T0. Não foi possível a Identificação 

humana com base em 15 marcadores genéticos devido a não amplificação da 

amostra. 
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Figura 8- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de DNA 

do solo 3 utilizando-se o protocolo 2 em T0. A identificação humana com base em 

15 marcadores genéticos foi evidenciada apesar da amplificação regular com 

apresentação de sinal fraco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Figura 9- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de DNA 

do solo 1 utilizando-se o protocolo 3 em T0. A identificação humana com base em 

15 marcadores genéticos foi evidenciada devido à boa amplificação da amostra. 
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Figura 10- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 2 utilizando-se o protocolo 3 em T0. A identificação humana com base 

em 15 marcadores genéticos foi evidenciada devido à boa amplificação da 

amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Figura 11- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 3 utilizando-se o protocolo 3 em T0. A identificação humana com base 

em 15 marcadores genéticos foi evidenciada apesar da amplificação regular com 

apresentação de sinal fraco. 
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Figura 12- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 1 utilizando-se o protocolo 4 em T0. A identificação humana com base 

em 15 marcadores genéticos foi evidenciada devido à boa amplificação da 

amostra. 
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Figura 13- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 2 utilizando-se o protocolo 4 em T0. A identificação humana com base 

em 15 marcadores genéticos foi evidenciada devido à boa amplificação da 

amostra. 
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Figura 14- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 3 utilizando-se o protocolo 4 em T0. A identificação humana com base 

em 15 marcadores genéticos foi evidenciada devido à boa amplificação da 

amostra. 
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Figura 15- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 1 utilizando-se o protocolo 1 em T72. Não foi possível a Identificação 

humana com base em 15 marcadores genéticos devido a não amplificação da 

amostra. 
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Figura 16- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 2 utilizando-se o protocolo 1 em T72. Não foi possível a Identificação 

humana com base em 15 marcadores genéticos devido a não amplificação da 

amostra. 
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Figura 17- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 3 utilizando-se o protocolo 1 em T72. Não foi possível a Identificação 

humana com base em 15 marcadores genéticos devido a não amplificação da 

amostra. 
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Figura 18- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 1 utilizando-se o protocolo 2 em T72. Não foi possível a Identificação 

humana com base em 15 marcadores genéticos devido a não amplificação da 

amostra. 
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Figura 19- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 2 utilizando-se o protocolo 2 em T72. Não foi possível a Identificação 

humana com base em 15 marcadores genéticos devido a não amplificação da 

amostra. 
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Figura 20- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 3 utilizando-se o protocolo 2 em T72. Não foi possível a Identificação 

humana com base em 15 marcadores genéticos devido a não amplificação da 

amostra. 
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Figura 21- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 1 utilizando-se o protocolo 3 em T72. Não foi possível a Identificação 

humana com base em 15 marcadores genéticos devido a não amplificação da 

amostra. 
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Figura 22- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 2 utilizando-se o protocolo 3 em T72. A identificação humana com 

base em 15 marcadores genéticos foi evidenciada apesar da amplificação regular 

com apresentação de sinal fraco. 
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Figura 23- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 3 utilizando-se o protocolo 3 em T72. Não foi possível a Identificação 

humana com base em 15 marcadores genéticos devido a não amplificação da 

amostra. 
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Figura 24- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 1 utilizando-se o protocolo 4 em T72. A identificação humana com 

base em 15 marcadores genéticos foi evidenciada devido à boa amplificação da 

amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Figura 25- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 2 utilizando-se o protocolo 4 em T72. A identificação humana com 

base em 15 marcadores genéticos foi evidenciada apesar da amplificação regular 

com apresentação de sinal fraco. 
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Figura 26- Representação da amplificação da amostra obtida após extração de 

DNA do solo 3 utilizando-se o protocolo 4 em T72. Não foi possível a Identificação 

humana com base em 15 marcadores genéticos devido a não amplificação da 

amostra. 
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Figura 27 –  Análise química das amostras de solo utilizadas neste trabalho. 
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Figura 28- Resultado da contagem Leucocitária do doador voluntário das amostras 

de sangue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Tabela 1– Dados referentes à concentração e pureza das amostras de DNA, extraído 

com o protocolo 1 e imediatamente após a coleta do sangue humano. Os solos 1, 2 e 3 

referem-se aos solos de terreno baldio, areia e mangue respectivamente. 

 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

  [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 

Amostra 1 313.2 1.20 30.1 1.31 20.5 1.17 

Amostra 2 275.5 1.12 27.8 1.35 28.6 1.26 

Amostra 3 289.3 1.17 47.5 1.40 33.9 1.29 

Amostra 4 496.3 1.19 44.7 1.43 17.4 1.09 

Amostra 5 326.1 1.21 22.5 1.53 69.5 1.11 

Amostra 6 299.1 1.12 55.7 1.59 47.9 1.29 

Amostra 7 327.5 1.14 45.9 1.44 88.6 1.32 

Amostra 8 423.4 1.13 49.9 1.32 64.7 1.25 

Amostra 9 476.6 1.27 66.2 1.38 72.2 1.32 

Amostra 10 119.2 1.09 33.4 1.50 33.7 1.28 

Amostra 11 267.2 1.15 36.6 1.47 27.3 1.23 

Amostra 12 275.9 1.16 42.7 1.23 69.9 1.41 

Amostra 13 378.9 1.20 51.0 1.29 66.5 1.38 

Amostra 14 324.6 1.18 55.8 1.36 58.2 1.33 

Amostra 15 423.1 1.28 59.6 1.39 62.5 1.23 

Amostra 16 376.7 1.12 67.5 1.59 59.7 1.42 

Amostra 17 489.3 1.17 24.5 1.55 67.0 1.32 

Amostra 18 278.5 1.12 39.4 1.38 75.6 1.25 

Amostra 19 620.4 1.10 45.9 1.41 79.5 1.27 

Amostra 20 387.7 1.16 22.3 1.39 77.7 1.21 

Amostra 21 345.9 1.11 36.5 1.63 83.5 1.34 

Amostra 22 278.9 1.28 48.1 1.49 89.4 1.28 

Amostra 23 312.2 1.19 35.8 1.35 95.2 1.30 

Amostra 24 299.9 1.23 78.5 1.37 79.1 1.29 

Amostra 25 312.4 1.13 46.7 1.41 62.8 1.24 

Amostra 26 367.0 1.45 49.0 1.38 49.8 1.30 

Amostra 27 256.1 1.20 59.1 1.36 55.3 1.33 

Amostra 28 288.3 1.17 38.3 1.25 60.1 1.45 

Amostra 29 298.8 1.18 26.3 1.34 71.4 1.22 

Amostra 30 357.0 1.21 36.5 1.44 77.5 1.32 

Media  342.83 1.18 44.13 1.41 61.46 1.28 
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Tabela 2– Dados referentes à concentração e pureza das amostras de DNA, extraído 

com o protocolo 2.e imediatamente após a coleta do sangue humano. Os solos 1, 2 e 3 

referem-se aos solos de terreno baldio, areia e mangue respectivamente. 

 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

  [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 

Amostra 1 24.3 1.53 4.5 0.95 23.3 1.31 

Amostra 2 33.7 1.49 5.5 0.99 32.6 1.32 

Amostra 3 26.9 1.43 3.9 0.72 24.4 1.31 

Amostra 4 22.9 1.55 4.7 0.93 26.6 1.33 

Amostra 5 33.8 1.47 4.2 0.89 27.4 1.35 

Amostra 6 21.9 1.52 4.9 0.88 24.3 1.29 

Amostra 7 26.0 1.49 10.6 0.98 24.6 1.30 

Amostra 8 24.9 1.33 12.1 1.08 23.8 1.33 

Amostra 9 23.8 1.59 6.9 0.76 23.2 1.32 

Amostra 10 24.2 1.55 3.5 0.70 31.5 1.31 

Amostra 11 24.7 1.54 4.6 0.65 33.1 1.47 

Amostra 12 31.7 1.47 4.6 0.83 31.5 1.39 

Amostra 13 52.1 1.52 4.2 1.05 21.4 1.22 

Amostra 14 45.2 1.60 4.7 1.00 25.6 1.26 

Amostra 15 12.5 1.39 4.9 1.11 26.3 1.33 

Amostra 16 13.6 1.08 7.2 1.13 27.3 1.32 

Amostra 17 19.9 1.47 7.9 0.99 23.6 1.29 

Amostra 18 26.8 1.59 5.7 0.87 41.3 1.41 

Amostra 19 24.1 1.22 8.9 0.92 22.6 1.33 

Amostra 20 25.5 1.44 6.2 0.77 28.9 1.31 

Amostra 21 23.6 1.49 5.3 0.79 13.1 1.28 

Amostra 22 26.1 1.54 5.4 0.86 45.1 1.40 

Amostra 23 21.6 1.61 5.2 0.85 60.0 1.36 

Amostra 24 23.7 1.47 4.5 0.80 33.2 1.28 

Amostra 25 24.6 1.44 4.6 0.92 45.2 1.40 

Amostra 26 24.7 1.54 5.6 0.99 13.3 1.32 

Amostra 27 24.9 1.59 6.1 0.79 14.7 1.28 

Amostra 28 25.1 1.53 4.4 0.66 26.6 1.32 

Amostra 29 30.8 1.48 4.5 0.69 28.3 1.30 

Amostra 30 31.2 1.51 6.3 0.89 23.1 1.31 

Media  26.49 1.48 5.72 0.88 28.20 1.33 
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Tabela 3– Dados referentes à concentração e pureza das amostras de DNA, extraído 

com o protocolo 3 e imediatamente após a coleta do sangue humano. Os solos 1, 2 e 3 

referem-se aos solos de terreno baldio, areia e mangue respectivamente. 

 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 

Amostra 1 200.5 1.21 50.4 1.31 60.3 1.25 

Amostra 2 253.7 1.25 63.7 1.23 57.1 1.30 

Amostra 3 312.6 1.28 55.6 1.14 67.5 1.27 

Amostra 4 345.9 1.31 72.8 1.26 69.0 1.25 

Amostra 5 290.1 1.33 78.9 1.22 98.9 1.37 

Amostra 6 213.8 1.35 73.4 1.18 110.1 1.23 

Amostra 7 287.4 1.24 54.6 1.27 85.3 1.22 

Amostra 8 332.4 1.35 66.9 1.29 86.4 1.26 

Amostra 9 329.7 1.28 76.8 1.22 88.3 1.22 

Amostra 10 286.9 1.34 80.7 1.35 79.1 1.38 

Amostra 11 349.9 1.32 73.2 1.21 68.7 1.22 

Amostra 12 351.2 1.33 76.9 1.25 58.6 1.19 

Amostra 13 365.4 1.31 69.8 1.29 64.2 1.39 

Amostra 14 287.8 1.35 77.7 1.27 63.9 1.20 

Amostra 15 361.1 1.42 75.9 1.31 70.1 1.27 

Amostra 16 322.5 1.29 74.7 1.19 79.3 1.29 

Amostra 17 327.8 1.33 73.0 1.29 68.5 1.30 

Amostra 18 236.8 1.27 68.9 1.33 88.7 1.25 

Amostra 19 337.1 1.44 70.8 1.23 99.2 1.28 

Amostra 20 287.9 1.26 79.0 1.27 75.5 1.33 

Amostra 21 288.5 1.24 80.1 1.33 78.5 1.32 

Amostra 22 319.7 1.51 89.0 1.21 89.3 1.38 

Amostra 23 223.5 1.31 99.6 1.29 77.1 1.32 

Amostra 24 330.1 1.28 103.4 1.21 79.0 1.35 

Amostra 25 148.6 1.26 79.5 1.27 68.9 1.30 

Amostra 26 348,8 1.22 82.1 1.31 75.0 1.31 

Amostra 27 347.9 1.26 73.8 1.29 63.9 1.25 

Amostra 28 360.2 1.41 79.0 1.22 90.7 1.29 

Amostra 29 366.1 1.37 81.5 1.28 83.1 1.22 

Amostra 30 351.6 1.34 89.2 1.30 100.2 1.33 

Media  305.52 1.32 75.70 1.26 78.15 1.28 
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Tabela 4– Dados referentes à concentração e pureza das amostras de DNA, extraído 

com o protocolo 4.e imediatamente após a coleta do sangue humano. Os solos 1, 2 e 3 

referem-se aos solos de terreno baldio, areia e mangue respectivamente. 

 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

  [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 

Amostra 1 250.1 1.55 60.2 1.42 70.9 1.35 

Amostra 2 200.5 1.52 40.7 1.30 79.1 1.37 

Amostra 3 223.9 1.54 67.9 1.37 68.9 1.33 

Amostra 4 267.9 1.50 89.9 1.56 66.7 1.45 

Amostra 5 289.0 1.52 99.2 1.52 56.9 1.44 

Amostra 6 267.1 1.49 54.8 1.55 59.3 1.45 

Amostra 7 283.2 1.53 55.7 1.63 66.8 1.36 

Amostra 8 318.5 1.55 68.3 1.78 97.3 1.33 

Amostra 9 312.6 1.60 98.4 1.33 88.2 1.39 

Amostra 10 200.9 1.58 77.2 1.45 79.2 1.48 

Amostra 11 249.0 1.63 86.4 1.44 87.4 1.49 

Amostra 12 267.9 1.56 85.3 1.39 89.3 1.30 

Amostra 13 239.6 1.48 59.8 1.53 91.2 1.33 

Amostra 14 222.8 1.55 68.5 1.58 65.3 1.45 

Amostra 15 265.4 1.53 69.9 1.59 58.9 1.66 

Amostra 16 273.9 1.59 74.2 1.47 66.9 1.40 

Amostra 17 284.5 1.61 57.8 1.56 94.1 1.49 

Amostra 18 332.7 1.67 63.2 1.66 97.3 1.35 

Amostra 19 290.6 1.44 69.2 1.35 72.8 1.38 

Amostra 20 279.1 1.55 55.9 1.45 87.4 1.34 

Amostra 21 278.3 1.59 63.9 1.40 86.8 1.42 

Amostra 22 254.4 1.48 77.8 1.53 84.3 1.49 

Amostra 23 276.3 1.59 88.7 1.59 68.8 1.40 

Amostra 24 289.9 1.60 80.3 1.55 66.7 1.35 

Amostra 25 199.3 1.52 84.1 1.60 59.3 1.22 

Amostra 26 289.0 1.57 78.4 1.52 87.3 1.30 

Amostra 27 267.3 1.57 55.9 1.53 88.1 1.33 

Amostra 28 288.1 1.61 79.0 1.33 75.4 1.35 

Amostra 29 276.5 1.53 90.5 1.39 76.2 1.38 

Amostra 30 277.9 1.62 88.6 1.51 69.7 1.41 

Media  267.21 1.56 72.99 1.50 76.88 1.39 
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Tabela 5– Dados referentes à concentração e pureza das amostras de DNA, extraído 

com o protocolo 1, 72 horas após a coleta do sangue humano. Os solos 1, 2 e 3 referem-

se aos solos de terreno baldio, areia e mangue respectivamente. 

 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

  [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 

Amostra 1 327.4 1.12 40.2 1,20 112.4 1.27 

Amostra 2 470.4 1.13 39.7 1.27 128.9 1.33 

Amostra 3 380.5 1.12 66.9 1,30 113.8 1.28 

Amostra 4 365.9 1.12 68.9 1.33 143.9 1.22 

Amostra 5 353.9 1.12 45.3 1.30 139.0 1.19 

Amostra 6 329.8 1.21 55.0 1.22 128.7 1.30 

Amostra 7 520.7 1.11 68.3 1.28 136.9 1.34 

Amostra 8 390.8 1.06 72.1 1.39 155.9 1.38 

Amostra 9 602.0 1.10 69.3 1.22 159.4 1.23 

Amostra 10 580.4 1.09 53.7 1.28 149.3 1.33 

Amostra 11 490.6 1.18 59.8 1.33 133.0 1.27 

Amostra 12 530.7 1.16 56.3 1.22 170.3 1.30 

Amostra 13 540.3 1.13 59.9 1.25 122.2 1.25 

Amostra 14 310.3 1.16 48.6 1.22 113.9 1.22 

Amostra 15 340.2 1.17 61.3 1.28 158.8 1.23 

Amostra 16 498.1 1.23 79.2 1.29 157.3 1.22 

Amostra 17 467.3 1.12 61.8 1.25 149.1 1.29 

Amostra 18 479.0 1.13 66.6 1.25 144.9 1.32 

Amostra 19 455.9 1.16 68.3 1.32 161.2 1.28 

Amostra 20 501.0 1.21 59.0 1.29 155.0 1.29 

Amostra 21 389.7 1.14 55.5 1.31 147.3 1.33 

Amostra 22 499.6 1.16 49.5 1.28 159.2 1.36 

Amostra 23 580.4 1.21 58.9 1.27 139.8 1.34 

Amostra 24 555.9 1.15 59.3 1.26 157.9 1.27 

Amostra 25 490.0 1.14 65.9 1.32 158.2 1.22 

Amostra 26 576.3 1.13 88.9 1.35 146.3 1.20 

Amostra 27 390.7 1.11 51.7 1.22 162.1 1.22 

Amostra 28 520.4 1.15 66.9 1.20 126.1 1.28 

Amostra 29 539.7 1.15 46.8 1.25 110.0 1.30 

Amostra 30 478.0 1.12 42.9 1,10 109.1 1.31 

Media  465.20 1.14 59.55 1.27 141.66 1.28 
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Tabela 6– Dados referentes à concentração e pureza das amostras de DNA, extraído 

com o protocolo 2, 72 horas após a coleta do sangue humano. Os solos 1, 2 e 3 referem-

se aos solos de terreno baldio, areia e mangue respectivamente. 

 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

  [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 

Amostra 1 51.3 1.21 7.9 0.45 79.3 1.11 

Amostra 2 55.3 1.22 8.3 0.56 66.2 1.12 

Amostra 3 59.8 1.21 8.9 0.58 78.4 1.21 

Amostra 4 72.8 1.27 10.3 1.1 55.9 1.19 

Amostra 5 66.9 1.23 9.9 0.88 52.0 1.16 

Amostra 6 62.8 1.31 9.4 1.02 63.9 1.11 

Amostra 7 49.7 1.29 7.8 0.72 55.9 1.13 

Amostra 8 55.8 1.22 8.3 0.66 69.8 1.21 

Amostra 9 59.9 1.27 10.3 0.69 72.4 1.17 

Amostra 10 62.1 1.33 11.7 0.89 68.9 1.19 

Amostra 11 66,9 1.32 8.4 0.66 66.5 1.11 

Amostra 12 64.9 1.30 9.3 0.79 73.9 1.15 

Amostra 13 68.0 1.29 8.7 0.88 51.8 1.16 

Amostra 14 55.0 1.12 9.4 0.95 53.9 1.22 

Amostra 15 62.3 1.21 9.9 0.99 63.9 1.17 

Amostra 16 57.8 1.13 9.1 0.90 74.9 1.21 

Amostra 17 66.9 1.22 11.9 0.99 67.4 1.27 

Amostra 18 67.3 1.22 6.9 1.01 76.2 1.22 

Amostra 19 59.2 1.28 7.4 0.88 51.4 1.22 

Amostra 20 72.6 1.27 8.9 0.95 54.9 1.26 

Amostra 21 55.0 1.33 8.8 0.87 68.3 1.29 

Amostra 22 59.8 1.32 9.6 0.84 69.2 1.11 

Amostra 23 67.3 1.36 10.4 0.90 44.9 1.18 

Amostra 24 64.0 1.32 13.1 1.11 53.8 1.15 

Amostra 25 65.9 1.32 8.8 0.78 48.9 1.09 

Amostra 26 72.1 1.38 7.9 0.81 68.4 1.08 

Amostra 27 53.9 1.25 8.9 0.77 66.9 1.15 

Amostra 28 58.3 1.22 9.4 0.83 69.9 1.17 

Amostra 29 66.2 1.27 8.3 0.93 61.0 1.20 

Amostra 30 72.9 1.21 9.0 0.78 63.1 1.19 

Media  62.42 1.26 9.23 0.84 63.73 1.17 
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Tabela 7– Dados referentes à concentração e pureza das amostras de DNA, extraído 

com o protocolo 3, 72 horas após a coleta do sangue humano. Os solos 1, 2 e 3 referem-

se aos solos de terreno baldio, areia e mangue respectivamente. 

 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

  [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 

Amostra 1 889.2 1.25 229.3 1.37 273.4 1.41 

Amostra 2 726.9 1.31 230.3 1.33 244.8 1.37 

Amostra 3 863.0 1.22 237.8 1.28 245.6 1.22 

Amostra 4 560.3 1.23 467.1 1.25 288.9 1.29 

Amostra 5 772.9 1.31 345.9 1.34 309.4 1.32 

Amostra 6 678.0 1.20 367.3 1.22 302.3 1.36 

Amostra 7 583.9 1.21 289.2 1.37 221.9 1.25 

Amostra 8 689.3 1.24 278.9 1.25 278.0 1.35 

Amostra 9 745.0 1.22 440.4 1.36 245.5 1.39 

Amostra 10 755.6 1.25 417.9 1.40 266.3 1.37 

Amostra 11 793.2 1.12 389.3 1.21 378.3 1.31 

Amostra 12 683.0 1.28 450.1 1.28 287.5 1.27 

Amostra 13 699.5 1.25 366.3 1.24 220.3 1.29 

Amostra 14 790.2 1.27 376.0 1.30 256.9 1.34 

Amostra 15 788.3 1.25 456.7 1.37 244.6 1.33 

Amostra 16 405.8 1.21 498.2 1.32 278.3 1.29 

Amostra 17 523.9 1.23 327.4 1.28 277.4 1.28 

Amostra 18 578.8 1.30 502.1 1.17 301.3 1.31 

Amostra 19 670.4 1.33 326.7 1.22 298.4 1.30 

Amostra 20 789.3 1.31 289.4 1.31 243.4 1.39 

Amostra 21 732.9 1.34 399.2 1.29 257.3 1.35 

Amostra 22 644.5 1.28 401.3 1.22 259.4 1.41 

Amostra 23 785.0 1.15 490.2 1.20 301.3 1.44 

Amostra 24 881.3 1.25 389.0 1.26 299.1 1.35 

Amostra 25 734.2 1.18 345.9 1.30 212.5 1.20 

Amostra 26 745.0 1.28 437.8 1.34 235.2 1.28 

Amostra 27 764.9 1.19 280.4 1.28 273.0 1.33 

Amostra 28 590.2 1.20 265.3 1.25 280.3 1.37 

Amostra 29 905.3 1.22 370.9 1.30 298.0 1.32 

Amostra 30 780.1 1.25 365.9 1.31 252.1 1.35 

Media  718.33 1.24 367.74 1.29 271.02 1.33 
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Tabela 8– Dados referentes à concentração e pureza das amostras de DNA, extraído 

com o protocolo 4, 72 horas após a coleta do sangue humano. Os solos 1, 2 e 3 referem-

se aos solos de terreno baldio, areia e mangue respectivamente. 

 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

  [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 

Amostra 1 523.6 1.45 220.3 1.33 334.7 1.25 

Amostra 2 567.3 1.42 240.9 1.23 367.9 1.22 

Amostra 3 480.6 1.40 280.4 1.35 387.1 1.25 

Amostra 4 502.4 1.39 267.4 1.34 390.3 1.27 

Amostra 5 527.5 1.45 288.0 1.36 401.5 1.28 

Amostra 6 589.0 1.44 313.0 1.34 399.5 1.25 

Amostra 7 567.8 1.38 341.0 1.33 409.1 1.24 

Amostra 8 580.3 1.45 288.2 1.37 324.7 1.23 

Amostra 9 499.0 1.49 267.1 1.33 349.9 1.25 

Amostra 10 602.1 1.42 287.4 1.35 366.5 1.26 

Amostra 11 589.0 1.44 301.1 1.34 321.9 1.22 

Amostra 12 720.2 1.49 265.7 1.35 349.6 1.29 

Amostra 13 567.2 1.51 277.4 1.33 388.4 1.28 

Amostra 14 480.4 1.38 254.0 1.28 367.3 1.22 

Amostra 15 556.3 1.49 284.3 1.34 308.8 1.25 

Amostra 16 543.9 1.45 233.7 1.29 410.7 1.30 

Amostra 17 576.8 1.45 239.0 1.32 345.8 1.29 

Amostra 18 593.4 1.43 249.7 1.25 389.0 1.25 

Amostra 19 521.0 1.49 276.9 1.33 377.0 1.23 

Amostra 20 515.8 1.42 297.4 1.34 378.4 1.21 

Amostra 21 564.9 1.39 244,7 1.40 365.1 1.25 

Amostra 22 555.9 1.42 269.4 1.39 333.0 1.23 

Amostra 23 587.1 1.44 264.0 1.33 387.4 1.22 

Amostra 24 543.9 1.45 244.5 1.34 301.4 1.29 

Amostra 25 544.2 1.43 278.9 1.35 440.3 1.30 

Amostra 26 578.0 1.45 299.5 1.28 350.2 1.25 

Amostra 27 598.4 1.44 267.9 1.29 359.4 1.23 

Amostra 28 543.9 1.47 309.4 1.33 382.1 1.31 

Amostra 29 576.0 1.42 277.9 1.34 359.3 1.25 

Amostra 30 580.2 1.38 278.1 1.35 350.1 1.22 

Media  559.20 1.44 273.57 1.33 366.55 1.25 
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Tabela 9– Dados referentes à análise estatística para as concentrações de DNA 

extraídas com os 4 protocolos em T0 e frente aos solos 1, 2 e 3.  

T0 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

 X1 ± S CV X1 ± S CV X1 ± S CV 

Protocolo 1 342.83 ± 93.54 27.28 44.13 ± 13.92 31.54 61.46 ± 20.91 34.00 

Protocolo 2 26.49 ± 7.65 28.87 5.72 ± 1.95 34.09 28.20 ± 9.70 34.39 

Protocolo 3 305.52 ± 55.33 18.11 75.70 ± 11.32 14.95 78.15 ± 13.53 17.31 

Protocolo 4 267.21 ± 32.92 12.31 72.99 ± 14.53 19.90 76.88 ± 12.25 15.93 

X1 = Média da concentração de DNA extraído em ng/µl  S= Desvio padrão; CV= coeficiente 

de variabilidade (%). 

 

 

 

Tabela 10 - Dados referentes à análise estatística para as razões médias de leitura em 

comprimentos de onda de 260/280nm das amostras de DNA extraídas com os 4 

protocolos em T0 e frente aos solos 1, 2 e 3.  

T0 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

 X2 ± S CV X2 ± S CV X2 ± S CV 

Protocolo 1 1.18 ± 0.07 5.93 1.41 ± 0.09 6.38 1.28 ± 0.08 6.25 

Protocolo 2 1.48 ± 0.11 7.43 0.88 ± 0.13 14.77 1.33 ± 0.04 3.00 

Protocolo 3 1.32 ± 0.06 4.54 1.26 ± 0.04 3.17 1.28 ± 0.05 3.90 

Protocolo 4 1.56 ± 0.05 3.20 1.50 ± 0.11 7.33 1.39 ± 0.08 5.75 

X2 = Média da razões de leitura em comprimentos de onda de 260/280nm de DNA extraído.  

S= Desvio padrão; CV= coeficiente de variabilidade (%). 
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Tabela 11- Dados referentes à análise estatística para as concentrações de DNA 

extraídas com os 4 protocolos em T72 e frente aos solos 1, 2 e 3. 

T72 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

 X1 ± S CV X1 ± S CV X1 ± S CV 

Protocolo 1 465.20 ± 86.27 18.54 59.55 ± 11.33 19.02 141.66 ± 18.01 12.71 

Protocolo 2 62.42 ± 6.48 10.38 9.23 ± 1.33 14.40 63.73 ± 9.35 14.67 

Protocolo 3 718.33 ± 113.76 15.83 367.74 ± 80.51 21.89 271.02 ± 33.69 13.97 

Protocolo 4 559.20 ± 45.82 8.19 273.57 ± 26.16 9.50 366.55 ±31.89 8.70 

X1 = Média da concentração de DNA extraído em ng/µl  S= Desvio padrão; CV= coeficiente 

de variabilidade (%). 

 

 

 

 

 

Tabela 12- Dados referentes à análise estatística para as razões médias de leitura em 

comprimentos de onda de 260/280nm das amostras de DNA extraídas com os 4 

protocolos em T72 e frente aos solos 1, 2 e 3.  

T72 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

 X2 ± S  CV X2 ± S CV X2 ± S CV 

Protocolo 1 1.14 ± 0.03 2.63 1.27 ± 0.05 3.93 1.28 ± 0.05 3.90 

Protocolo 2 1.26 ± 0.06 4.76 0.84 ± 0.15 17.85 1.17 ± 0.05 4.27 

Protocolo 3 1.24 ± 0.05 4.03 1.29 ± 0.05 3.87 1.33 ± 0.05 3.75 

Protocolo 4 1.44 ± 0.03 2.44 1.33 ± 0.03 2.25 1.25 ± 0.02 1.60 

X2 = Média da razões de leitura em comprimentos de onda de 260/280nm de DNA extraído.  

S= Desvio padrão; CV= coeficiente de variabilidade (%). 
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Tabela 13- Dados referentes à análise comparativa dos protocolos para as 

concentrações médias de DNA extraídas e para as razões médias de leitura em 

comprimentos de onda de 260/280nm com os 4 protocolos em T0 e frente aos solos 

1, 2 e 3. 

T0 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 

P1 vs P2 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P>0.05 

P1 vs P3 P>0.05 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P>0.05 

P1 vs P4 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.01 P<0.001 P<0.001 

P2 vs P3 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P>0.05 

P2 vs P4 P<0.001 P<0.01 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.01 

P3 vs P4 P>0.05 P<0.001 P>0.05 P<0.001 P>0.05 P<0.001 

VS= versus  

 

 

 

 

Tabela 14- Dados referentes à análise comparativa dos protocolos para as 

concentrações médias de DNA extraídas e para as razões médias de leitura em 

comprimentos de onda de 260/280nm com os 4 protocolos em T72 e frente aos 

solos 1, 2 e 3. 

T72 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 [ ] ng/µl 260/280 

P1 vs P2 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 

P1 vs P3 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P>0.05 P<0.001 P<0.001 

P1 vs P4 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P>0.05 P<0.001 P>0.05 

P2 vs P3 P<0.001 P>0.05 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 

P2 vs P4 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 

P3 vs P4 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P>0.05 P<0.001 P<0.001 

VS= versus  
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Tabela 15– Demonstração de eficiência de amplificação de DNA frente a 4 tipos de 

protocolos de extração e 3 tipos de solo. 

 Solo 1  Solo 2  Solo 3  

Tempo 0       

Protocolo 1 Sem amplificação  Ampl. Boa  Ampl. Regular  

Protocolo 2 Ampl. Boa  Sem amplificação  Ampl. Regular  

Protocolo 3 Ampl. Boa  Ampl. Boa  Ampl. Regular  

Protocolo 4 Ampl. Boa  Ampl. Boa  Ampl. Boa  

 

Tempo 72hs 

      

Protocolo 1 Sem amplificação  Sem amplificação  Sem amplificação  

Protocolo 2 Sem amplificação  Sem amplificação  Sem amplificação  

Protocolo 3 Sem amplificação  Ampl. Regular  Sem amplificação  

Protocolo 4 Ampl. Boa  Ampl. Regular  Sem amplificação  

 


