
P E R Í C I A
FEDERAL 9

E
especia l

Análise Forense de DNA

Um dos primeiros aprendizados
dos recém-nascidos é reconhecer a
mãe através de sons, odores e ima-
gens. Esta capacidade de identificar
pessoas faz parte de elementos es-
senciais para a nossa sobrevivência.
Dentre os diversos meios de identifi-
cação, a visão é das mais
utilizadas. As imagens são
um método fácil e eficaz
de identificação, sendo
adotada em sistemas de
monitoração da circula-
ção de pessoas, por meio
de câmeras, e em fotos
em documentos de iden-
tificação. Em situações de
crimes, sempre que a
câmera consegue filmar a
ação e os responsáveis, a
identificação dos autores
é facilitada. Mas como
esta gravação nem sem-
pre é viável, outros méto-
dos para identificar carac-
terísticas particulares das
pessoas estão sendo utili-
zados.

O trabalho de perícia
criminal é o de fornecer
provas materiais do crime,
baseado na análise de ves-
tígios encontrados no lo-
cal do crime. Uma das
questões importantes da

criminalística é a autoria, partindo de
uma lista de suspeitos. Neste contex-
to, a associação de um vestígio a um
possível autor ajuda no entendimen-
to dos eventos ocorridos naquele
local de crime. Um método muito uti-
lizado é baseado nas impressões di-

gitais deixadas em alguns vestígios,
que após tratamento adequado po-
dem ser comparadas com um banco
de dados presente nos diversos insti-
tutos de identificação.

O método, porém, é passível de
falhas já que as impressões digitais

nem sempre estão presen-
tes para serem resgatadas,
como no caso de ossadas
antigas enterradas, quando
há crimes de violência sexu-
al ou ainda quando o obje-
to que é suporte da impres-
são digital não se apresen-
ta adequado, como super-
fícies ásperas ou tecidos.
Nestes casos, mesmo saben-
do que houve o contato di-
reto com os objetos não é
possível recuperar as impres-
sões digitais.

Com o avanço da
tecnologia e de estudos ci-
entíficos, uma nova forma
de reconhecer os vestígios
deixados pelos criminosos
está sendo utilizada em lar-
ga escala e com resultados
bastante satisfatórios. Esses
vestígios, moléculas presen-
tes nas suas células e que
são únicas para cada ser hu-
mano, é o DNA, e, através
dele, tem sido possível

O QUE É DNA?

O DNA (sigla em inglês de Ácido DesoxirriboNucléico)
é uma molécula presente no interior do núcleo da
célula, responsável por conter todas as informações
necessárias à formação de um organismo vivo. A
cadeia do DNA é constituída por desoxirribo-
nucleotídeos ligados um ao outro, cada um deles
composto por um açúcar (desoxirribose), um grupo
fosfato e uma base nitrogenada (Adenina, Citosina,
Guanina ou Timina). Cada conjunto de três destas
base (A, C, G e T) forma um códon, unidade
responsável por codificar cada um dos vinte
aminoácidos existentes, que virão a formar todas as
proteínas necessárias para o funcionamento dos
seres vivos. Dada a propriedade destas bases
poderem se ligar por “pontes de Hidrogênio”, duas
cadeias de DNA geralmente são encontradas unidas,
numa conformação denominada “dupla hélice”,
onde estão dispostas enroladas uma à outra. Na
célula humana, o DNA genômico (a cadeia de DNA
completa) está distribuído por 46 cromossomos,
compactado para ocupar o menor espaço possível
no núcleo celular, ao mesmo tempo protegendo as
informações ali contidas.
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produzir análises que resultaram em
importantes subsídios para o reco-
nhecimento da autoria de um crime.

 O que vem a ser DNA, onde está
e como pode ser utilizado na perícia
criminal são os objetivos deste artigo.

Estrutura e função do DNA - O
DNA (ácido desoxirribonucléico) é o
material genético dos seres vivos
(alguns vírus possuem apenas
RNA), ou seja, é o responsável por
guardar e transmitir, entre as ge-
rações, as informações para a
construção de um determinado
organismo. A conformação em
dupla-hélice do DNA , desvenda-
da em 1953, permitiu-nos enten-
der o armazenamento e a trans-
missão das características genéti-
cas. Cada uma das duas hélices do
DNA é formada por uma seqüên-
cia de nucleotídeos complementar
à outra. Essas hélices estão ligadas
por pontes de hidrogênio entre
bases nitrogenadas complementa-
res: adenina (A) e timina (T),
citosina (C) e guanina (G).

Estas cadeias de milhões de
nucleotídeos enrolam-se uma na ou-
tra, formando a dupla-hélice que,
complexada a proteínas, pode ser
visualizada em um microscópio, com
um dos cromossomos dentro do nú-
cleo da célula.

As informações genéticas do nú-
cleo da célula são transcritas na for-

ma de RNAmensageiro (ácido
ribonucléico, macromolécula seme-
lhante ao DNA), para ser levada ao
citoplasma, onde esta informação
é decodificada em um processo de-
nominado “tradução”. Cada trinca
de nucleotídeos de RNA codifica um
dos 20 diferentes aminoácidos. Os
aminoácidos serão concatenados
seguindo a seqüência determinada
pelo RNA, formandos as diferentes
proteínas do organismo. Uma pro-
teína com uma determinada se-
qüência de aminoácidos pode fun-
cionar na contração muscular de um
inseto, outra poderia produzir um
fio de cabelo ou a cor do olho. A
seqüência de DNA responsável pela
codificação de uma proteína é co-
nhecida como gene.

Cada indivíduo possui dois con-
juntos de cromossomos, sendo um
herdado do pai, outro da mãe. Nós,
humanos, herdamos 23 cromos-
somos do óvulo materno e 23 do
espermatozóide paterno. Uma região
específica de um cromossomo é cha-
mado de locus, de modo que um
locus X encontra-se tanto no
cromossomo de origem materna

como no homólogo de origem pa-
terna. Neste locus, entretanto, po-
dem haver dois diferentes alelos
(variante de um gene) em uma
pessoa e dezenas de diferentes
alelos na população. No locus que
determina a cor de uma flor, por
exemplo, pode haver um alelo para
flor vermelha e outro para flor
branca, cada alelo herdado de um
dos progenitores, e o resultado
pode ser uma flor rosa. No resto
da população podem haver alelos
para flores amarelas ou azuis, mas
cada indivíduo só apresenta dois
alelos, um materno e outro pater-
no. Se os dois alelos são iguais
(uma flor com dois alelos para co-
loração amarela) dizemos que o in-

O ambiente onde se trabalha com
DNA deve ser o mais asséptico possível
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divíduo é homozigoto, ao passo que
a flor rosa citada acima é dita como
heterozigota, por possuir dois alelos
diferentes.

Regiões do DNA utilizadas na
identificação de indivíduos - Os
genes são bastante conservados em
organismos evolutivamente relacio-
nados, ou seja, a seqüência de um
determinado gene humano, por
exemplo, é muito semelhante em
todos os mamíferos. Os genes essen-
ciais para a manutenção da vida dos
organismos são mantidos, sofrendo
pouca mutação, para que
sua função seja preservada.
A evolução molecular se dá
pela seleção de alterações
gênicas que possam trazer
alguma vantagem para o
organismo, que é denomi-
nada seleção natural. No
entanto, a maior parte do
DNA dos organismos mais
complexos não codifica pro-
teínas, estando pouco su-
jeita a seleção, podendo va-
riar bastante em seqüência
até mesmo entre indivídu-
os de uma mesma espécie
sem comprometer sua vida.
São justamente as regiões
mais variáveis do DNA hu-
mano, sem função na sín-
tese protéica, que são utili-
zadas nos testes de pater-
nidade e de reconhecimen-
to de criminosos.

As regiões do DNA mais
utilizadas atualmente na

análise forense são conhecidas como
microssatélites ou STRs (short tandem
repeats, repetições curtas consecuti-
vas). Estas regiões são seqüências
curtas de nucleotídeos, freqüente-
mente quatro, repetidas dezenas ou
centenas de vezes ao longo do DNA,
como (GATA)n - guanina, adenina,
timina e adenina repetindo-se n ve-
zes, muito comum em nosso código
genético. Neste caso, o que varia
imensamente dentro de uma popu-
lação é o número destas repetições
e não a sua seqüência específica,
ou seja, o n é diferente em indiví-

duos diferentes.
Em nossos dois conjuntos cromos-

sômicos, 23 herdados da mãe e 23
do pai, possuímos milhares de STRs
em diferentes localizações.

A técnica de identificação por
DNA é baseada na extração do ge-
noma celular, sua purificação, ampli-
ficação e posterior seqüenciamento
e visualização. As condições para tal
exame são extremamente rigorosas
quanto aos reagentes utilizados e à
sala de manipulação de material
genômico, que é considerado conta-
minante. Por isso, o nível de segu-
rança biológico deve ser adequado.
O trabalho requer do profissional for-
mação em áreas correlatas à biolo-
gia e mais especificamente Biologia
Molecular, devido ao tipo de mani-
pulação e os riscos biológicos envol-
vidos.

Vestígios: Cada vez que toma-
mos banho, esfregamos a
unha com escova e pen-
teamos os cabelos. alguns
milhares de células são
arrancadas do corpo. Como
cada célula tem em seu in-
terior moléculas de DNA e
este material pode ser utili-
zado para identificação, a
etapa de recuperar este
material invisível é muito
importante.

O desenvolvimento da
Biologia Molecular e a esta-
bilidade química e térmica do
ácido desoxirribonucléico
(DNA), mesmo após longo
período de tempo — meses,
e, às vezes, anos — permite
a obtenção de padrões ge-
néticos indivíduo-específicos
que podem ser comparados
com aqueles da(s) vítima(s) e/
ou suspeito(s) de caso(s) de
delitos. As condições e dis-
posição das diversas amos-

Os procedimentos de coleta de vestígios para análise do DNA
ali contido exigem cuidados para não contaminar a amostra
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tras biológicas no local
possibilitam reconstituir
com bastante exatidão
e segurança a dinâmica
do evento criminal deri-
vada da atividade peri-
cial forense, no que se
refere, dentre outros
casos, a:

- identificação de sus-
peitos em casos de cri-
mes sexuais (estupro,
atentado violento ao
pudor, ato libidinoso di-
verso de conjunção car-
nal, etc);

- identificação de ca-
dáveres carbonizados e
em decomposição (res-
tos mortais, ossada,
etc);

- identificação de ca-
dáveres mutilados;

- identificação de par-
tes e órgãos de cadáve-
res;

- estabelecimento de
relação entre instrumento(s) lesivo(s)
e vítima(s), por produção de perfis
de DNA recuperado e produzido a
partir de material biológico (sangue,
esperma, pêlos, pele, etc) presente
em anteparo encontrado e/ou cole-
tado de local de crime;

- investigação de paternidade nos
casos de gravidez resultante de es-
tupro;

- estudo de vínculo genético (in-
vestigação de paternidade, anulações
de registros civis de nascimento, rap-
tos e seqüestros de crianças, tráfico
de menores, etc); e

- identificação de cadáveres aban-
donados nos casos de aborto provo-
cado, em casos de infanticídio e de
falta de assistência pós-parto.

Por fim, podemos ressaltar a gama
de material biológico que pode ser
utilizado na determinação do perfil

genético: sangue, esperma, tecidos
moles, ossos, pêlos e anexos dérmicos,
urina, saliva, secreções, etc, recolhi-
do e/ou relacionado a ocorrências cri-
minais e/ou de interesse forense.

Uma etapa crítica para a análise
por DNA é a obtenção de material
para o exame. Atualmente uma quan-
tidade de apenas 20 células é sufici-
ente para a identificação do seu
DNA. A quantidade de material ob-
tido é em torno de 1 a 20 ng (1 gra-
ma dividido por 1 bilhão).

O material genético é cortado em
pedaços pequenos pelo uso de
enzimas de restrição, proteção
selecionadas, que atuam como “te-
souras químicas “que agem apenas
em regiões específicas do DNA.

Antes da existência da técnica da
PCR só era possível conduzir exames
de identificação por DNA se o mate-

rial genético fosse mui-
to abundante e disponí-
vel, o que seria de apli-
cação impossível para
casos da criminalística,
onde muitas vezes o ves-
tígio é representado por
uma gota de sangue, um
fio de cabelo, um selo
passado na língua, um
filtro de cigarro ou um
fragmento de pele sob
a unha da vítima.

Técnicas de migra-
ção, revelação e compa-
ração - Com o material
genético em quantidade
adequada (extraído e/ou
amplificado pela PCR),
passamos à fase de se-
paração. A técnica utili-
zada é conhecida como
eletroforese (em gel de
agarose ou de polia-
crilamida, dependendo
da técnica), onde o ma-

terial genético é disposto em placas
e submetido à migração através de
uma diferença de potencial. Como
cada fragmento de DNA possui dife-
rentes tamanhos, a velocidade de
migração é diferente. Assim, as dife-
rentes bandas posicionam-se em lo-
cais linearmente diferentes ao longo
da placa.

As placas contendo material ge-
nético distribuído por migração são
então reveladas. A revelação pode ser
feita diretamente no gel ou numa
membrana intermediária. Na revela-
ção o material genético é marcado
por prata, por material radioativo ou
por material fluorescente; depois rea-
liza-se leitura do material marcado
por leitura direta, leitura a laser ou
revelação radiográfica.

Para melhorar a praticidade da
comparação, o material questionado
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e os padrões são colocados para cor-
rer lado a lado, permitindo identifi-
cação e comparação visual ou instru-
mental.

A análise populacional - Com a
leitura das placas e a comparação en-
tre o material padrão e questiona-
do, podemos identificar fragmentos
genéticos que incluem ou excluem
parentesco entre os indivíduos em
estudo.

Passamos então à fase de cálculo
estatístico. Como o material genéti-
co tem uma determinada distribui-
ção nas diversas populações, espera-
se uma determinada incidência para
aquele alelo na população estudada.
Pela análise multifatorial cruzada
entre algumas regiões estudadas é
possível incluir ou excluir o vínculo
de parentesco entre os materiais es-
tudados com índices de precisão ex-
tremamente altos e possibilidade de
erro desprezível para efeitos práticos.
Em outras palavras, podemos atribuir
a origem de determinado material
genético a uma pessoa, individuali-
zando-a.

O DNA mitocondrial - Além do
DNA autossômico, o ser humano pos-
sui ainda material genético dentro
das mitocôndrias, o chamado DNA
mitocondrial, ou mtDNA.

As mitocôndrias são organelas
intracelulares responsáveis pela cha-
mada respiração celular. É nas cristas
mitocondriais que ocorrem fenôme-
nos oxidativos que liberam energia
para as funções vitais da célula. No
interior destas organelas há boa
quantidade de material genético.
Este material é de origem exclusiva-
mente materna, diferindo portanto
do DNA autossômico, que é herdado
de ambos os genitores. Embora esta
particularidade impossibilite o uso
para exame de paternidade, a análise

do mtDNA é particularmente útil em
casos onde o material biológico está
muito degradado (corpos carboniza-
dos ou muito decompostos).

As aplicações práticas de análise de
DNA são muito extensas e diversi-
ficadas. A utilização mais corriqueira
é o exame de paternidade.

Alguns exemplos pouco usuais são
a identificação de carnes de animais
protegidos contra caça ou de carne
de golfinho capturado em redes de
pesca de atum.

Na criminalística, é possível incluir
ou excluir suspeitos como origem de
material genético encontrado associ-
ado a crimes. Sangue, saliva, esperma,
cabelos e quase todos os tecidos hu-
manos podem ser identificados e com-
parados com o DNA dos suspeitos.

PCR - A técnica de Reação em Ca-
deia da Polimerase (mais conhecida
por PCR, abreviação, em inglês, da téc-
nica) representou um dos maiores
avanços na área de identificação por
DNA.

A técnica permite transformar ves-
tígios muito pequenos (da ordem de
nanogramas) de DNA em quantidades
“visíveis”, permitindo o processamento
em laboratório. Diz-se que o material
é amplificado.

A PCR aproveita-se da capacidade
de replicação das fitas de DNA. O
material genético é colocado em uma
solução que contém seus constituin-
tes básicos (os nucleotídeos), enzimas
indutoras da replicação (a DNA
polimerase) e fragmentos de demar-
cação de iniciação (os chamados
“primers”). A solução é então subme-
tida a vários ciclos de variação de tem-
peratura, em equipamentos denomi-
nados termocicladores. Cada fase do
processo ocorre em uma temperatu-
ra diferente. São estas variações que
promovem as várias fases da amplifi-
cação do material.

Na primeira etapa, as 2 fitas da
dupla hélice de DNA são separadas
pelo rompimento das pontes de hi-
drogênio, formando duas fitas sim-
ples. Os primers ligam-se então aos
sítios iniciadores, num processo cha-
mado anelamento. A partir do primer
as fitas separadas são replicadas, pela
adição seqüencial de nucleotídeos.

Com a replicação, cada fita simples
forma uma fita dupla; a cada ciclo te-
remos então o dobro de fitas duplas.
O processo é então reiniciado suces-
sivamente, gerando um aumento em
progressão geométrica da quantida-
de de material genético. Após vários
ciclos teremos material em quantida-
de suficiente para análise.
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Caso de morte violenta com identificação
do autor através do DNA

Por volta das 13h do dia 19 de novembro de 2000 as PCFs Mônica e Marta da Secrim/CE compareceram ao Campus da UNIFOR -

Universidade de Fortaleza da Fundação Edson Queiroz. Referido Campus funcionava, naquela data, como local da aplicação de provas
do Vestibular 2001 da UFC - Universidade Federal do Ceará. Em um dos banheiros daquela instituição de ensino,fora encontrado o
cadáver de Elian de Aguiar Mendes, candidata ao referido vestibular, cuja morte tivera sido causada por estrangulamento, asfixia e
traumatismo craniano.

O (então) suspeito Elionildo Souza de Oliveira foi preso no mesmo dia, por ação conjunta das Polícias Federal e Civil. Chegando ao
local, as peritas verificaram que o mesmo encontrava-se desfeito (alterado), tendo em vista que uma equipe da Polícia Civil havia
procedido a exames periciais de busca e coleta de impressões papilares, deixando as paredes e o piso impregnados de ingrediente
químico em pó utilizado para a revelação de impressões. Além disso, o cadáver já tinha sido encaminhado ao IML.

Contudo, as peritas passaram aos exames, na procura de microvestígios ou quaisquer outras evidências que pudessem ter sido
ignoradas ou desconsideradas pela perícia da Polícia Civil, no intuito de buscar a verdade dos fatos. No local, sobre o piso e paredes,
constataram-se diversas manchas de sangue (manchas por projeção, de escorrimento, de contato e arrasto e manchas concentradas em
forma de charcos). As peritas tiveram a oportunidade de colher amostras do referido sangue, com o uso de espátulas e papéis de filtro,
sendo armazenadas tais amostras em embalagens plásticas.  Também foram recolhidos no local alguns microvestígios (pêlos e cabelos),
os quais foram examinados microscopicamente - com a colaboração preciosa do Departamento de Polícia Técnica da Bahia - em
comparação com padrões do suspeito, tendo sido afastada a possibilidade de pertencerem ao mesmo. Foi ainda constatada uma
substância tipo secreção enrijecida, semitransparente, em forma de filete na borda do vaso sanitário. Procedidos os exames microscó-
picos, constatou-se a ausência de espermatozóides na referida substância, possivelmente tratando-se de secreção nasal, uma vez que
foram observadas algumas células com características de leucócitos.

Visando complementar os exames e formar convicções, as peritas compareceram ao IML, por volta das 14h30min do mesmo dia,
onde presenciaram os procedimentos finais da necrópsia, verificando, in loco, as marcas deixadas no corpo da vítima.

No dia 07 de dezembro de 2000, foram encaminhados à Perícia, dentre outros materiais, um par de tênis e uma calça jeans (ambos
usados pelo suspeito no dia do crime, quando de sua prisão), com vistas à busca de secreção, sangue, ou qualquer outro vestígio que
pudesse auxiliar na identificação do criminoso. Foram encontrados e fotografados, então, diversos agrupamentos de manchas pardo-
avermelhadas com características de terem sido produzidas por projeção na calça jeans e duas pequenas manchas de mesma cor na
lingüeta do tênis correspondente ao pé direito. Ato contínuo, foi encaminhado o referido material ao INC - Instituto Nacional de Criminalística,
para a realização dos exames de DNA. Como padrões, inicialmente, foram tomadas oito amostras do sangue colhido no local do crime.
Porém, devido à impregnação do pó utilizado na revelação das impressões papilares, tais amostras não se prestaram aos exames.

Em vista de tal impossibilidade, foram tomadas e encaminhadas ao INC amostras de sangue dos pais da vítima e do suspeito. Os
perfis genéticos de DNA foram extraídos das amostras para os devidos cotejos, tendo sido produzido o Laudo n.º 941/01-DPDNA, o qual
concluiu sobre a presença de material genético proveniente de pessoa “cujos alelos são compatíveis para ser filho(a) do casal” (a vítima)
em 99,9996% de probabilidade reversa, nas vestes e calçado do criminoso. Prova material esta suficiente para condená-lo.

Os exames de DNA foram realizados no Laboratório da Polícia Civil do DF que tem uma colaboração institucional com o INC. A
perita Flávia Andrade Seixas Maia avalia que o sucesso na solução do caso se deveu, principalmente, à qualidade da coleta dos
vestígios promovida pelas peritas da Secrim/CE. Outros casos de exame de DNA, de competência do DPF, tem sido realizados no
laboratório da Polícia Civil, sempre com a participação de peritos da Polícia Federal. Entre os que merecem destaque, podemos citar
o realizado na placenta da cantora Glória Trevi, o caso de homicídio de Adão Duarte em Guajará-Mirim, Rondônia, o dos restos
mortais carbonizados recolhidos em Gurguéia, Piauí e a identificação de um dos suspeitos de assalto a banco em Santarém, Pará.
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